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Puheenjohtajan
pöydältä…
Kunniajäsenemme rovasti Timo Kökkö on kuollut 23.7.2015.
Muistamme häntä suurella lämmöllä yli 20 vuoden ajan keskuudessamme ylläpitämästään veteraanien hengellisestä perinnöstä – uskosta ja turvautumisesta
Jumalan apuun.
Hyvät jäsenemme! Monet teistä ovat osallistuneet kesän toimintaamme ja
sen moniin tapahtumiin. Kesäkuussa teimme kuntoutusmatkan Viron Pärnuun
ja pidimme kesäjuhlan 13.6. srk-talossa ja heinäkuussa kokoonnuimme Rudofin Keitaalle muistotilaisuuteen. Kiitos kaikille runsaasta osallistumisesta!
Syksyn toiminta alkoi ja jatkuu syyskuun alusta viikottaisilla allasvoimistelulla Keikyän Uimahallissa ja miesten voimistelulla Vammalassa.
Yhdistyksemme jäsenistä on enää n. 10% veteraanijäseniä. Toimintamme on
silti pysynyt yhtä monipuolisena ja aina toimittu isänmaallisessa hengessä.
Kiitos perinnejäsenille, jotka ovat ottaneet tästä vastuun. Naistoimikunnalle myös runsaat kiitokset hyvin hoidetuista palvelutehtävistä.
Puheenjohtajana olen itse jakanut toimintavastuuta varapj:n Pekka Maarasen
kanssa siten, että oma toimintani käsittää lähinnä veteraanien edunvalvonnan,
yhd. talouden ja perinnetyön. Pekan vastuulla ovat jäsenasiat, jäsenviestin toimitus, Pärnun retket ym. käytännön toimet. Kiitos Pekalle ja myös vaimo Pirkolle runsaasta talkootyöstä yhd. hyväksi.
Jumala Siunatkoon syksyn toimintaamme ja kaikkia jäseniämme!
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ISIEMME JA ÄITIEMME
KIRKKO
Osmo Ojansivu

”Pidä sinä kiinni siitä,
minkä olet oppinut.
Sinähän olet siitä varma,
koska tiedät keiltä olet sen oppinut.”
2.Tim3:14
Suomalaisista noin 80 % kuuluu johonkin kristilliseen kirkkoon. Enemmistö on
luterilaisia, mutta joukossa on myös muihin tunnustuskuntiin kuuluvia kristittyjä.
Perinteisesti lapset ovat uskontosuhteissa
seuranneet vanhempiaan. Vanhemmilla
onkin oikeus päättää esimerkiksi kasteesta, jossa lapsi liitetään Kristuksen
kirkkoon. Vanhemmat sitoutuvat antamaan kristillisen kasvatuksen. Tarkoitus
on, että kastettu aikanaan tunnustautuisi
uskovaksi ja osoittaisi elämässään kuuluvansa Jumalalle. Vanhempien ja kirkon
tavoite on hyvä. Antaa lapselleen parasta,
Jumalan lahjat. Näin me olemme perinteisesti ajatelleet.
Samaan pyrkivät kaikki kristityt vanhemmat. Uskoa ei voi periä, mutta vanhemmat toivovat omiensa löytävän saman uskon ja arvot kuin he itse. Usein
näin käykin, mutta ei aina. Ajallemme
on tunusomaista, että nuori polvi enenevässä määrin valitsee toisin kuin van2

hempansa. Tilalle haetaan uusia arvoja.
Miksi näin käy? Pitäisikö siitä olla huolissaan?
Yhtenäiskulttuurin katoaminen ja moniarvoisuuden lisääntyminen on tässä
varmaan merkittävä tekijä. Mielipiteitä
myös tietoisesti muokataan esimerkiksi
mediassa kristinuskon vastaisiksi. Joskus
tuntuu, että uskovaiset ovat häiriötekijä.
Jumalankieltäjistä on tullut oman uskonsa lähettiläitä, samlla kun kristityt ovat
tuudittautuneet siihen, että kaikki jatkuu
ennallaan ja menee omalla painollaan.
Näinhän ei ole.
Hyvinvoinnin keskellä voimme myös
alkaa kuvitella olevamme kaikkivoipaisia. Ihmisestä tulee oman onnensa seppä,
joka ei tarvitse Jumalaa. Kun ihminen on
vapaa, hän voi valita myös epäuskon.
Veteraanisukupolvella oli mukanaan
paitsi esivallan käsky käydä taistelemaan
ja vähäiset aseet, myös isien ja äitien usko
Jumalaan. Moni sotaveteraani on sanonut, että molempia kyllä tarvittiin, mutta
jälkimmäiset olivat tärkeimmät. Arvoiltaan ja uskoltaan vahva lopulta voittaa,
kun apuna on Jumala.

Maailma muuttuu ja jokainen sukupolvi
joutuu etsimään oman tiensä. Vaikeuksia
ei puutu ja ongelmat pikemminkin lisääntyvät. Kirkolla on tämän kansa keskellä
loputon tehtävä, puhutella sydämiä, antaa
sille hengellinen pohja, jossa Jumala on
Jumala ja ihminen ihminen. Tärkeämpää
tehtävää ei voi olla.

käskyy: ”Minä olen Herra, sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia”. Tällä asialla
kirkko on ajasta aikaan. Olkoon meidän
kaikkien rukous, että kansamme pysyisi
isiemme ja äitiemme uskossa, Raamatun
uskossa. Lopulta siinä on turvamme elämässä ja kuolemassa.

Martti Luther sanoi aikanaan, että koko
kristillisyys sisältyy jo ensimmäiseen

Tervehdin kaikkia Jäsenviestin lukijoita ja toivotan Hyvän Jumalan siunausta!

SYKSYN
Tapahtumakalenteri

13.9.2015 Uutispuurojuhla srk-talossa
17.10.2015 Pirkanmaan Sotaveteraanipiiri täyttää 50 vuotta.
		 Sen kunniaksi järjestetään juhla Tampereen
		 Sampolassa la 17.10. klo 13.00 alkaen. Onnittelujen
		 vastaanotto ja kahvitus klo 12 alkaen.
		Jäsenyhdistyksiltä toivotaan runsasta osanottoa.
17.11.2015 Pikkujoulu srk-talossa
1.11.2015 Kirkkopäivä Tyrvään kirkko ja srk-talo
6.12.2015 Itsenäisyyspäivä

Syyskuun alussa alkaneet: allasvoimistelu Keikyän uimahallissa ja
miesten voimistelu Pinkissä keskiviikkoisin.
Erkki Aaltosen yleisöluento maanantaina 2.11. 2015 klo 19.00
Sastamalan Seudun Museossa.
Luennon aihe: NEUVOSTOLIITON SUOMEEN KOHDISTUNUT VAKOILU Stalinin salaisten asiakirjojen mukaan.
Lukiolaisille tarkoitettu luento Vammalan Rykmentin (JR36)
sodasta klo 18.00.
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Keikyän sankarihauta,
tammisunnuntai, 25.1.2015
Mitä minä teen, sitä et nyt käsitä,
mutta vastedes sinä sen ymmärrät. –
Ellen minä sinua pese,
ei sinulla ole osuutta minun kanssani.
Joh. 13:7-8
Nämä sanat ovat Raamatusta, Johanneksen evankeliumista, eivätkä ne kuuluisi
tälle paikalle ollenkaan. Ne ovat Johanneksen kertomusta Jeesuksen kärsimyshistoriasta. Pietari on estelemässä, kun
Jeesus pesee opetuslastensa jalat. Silloin
Jeesus sanoo Pietarille: ”Mitä minä tee,
sitä et nyt käsitä, mutta vastedes sinä sen
ymmärrät.”
Paljon jää ymmärtämättä, mutta paljon
olemme ”vastedes” ymmärtäneetkin siitä,
mitä tässä maassa tapahtui sinä aikana
1917-1918, jota tänään muistamme.
Suomi oli julistautunut itsenäiseksi joulukuun kuudentena 1917. Koko kulunut vuosi oli ollut sekä emämaassa Venäjällä että
sen suuriruhtinaskunnassa Suomessa levoton ja monien lakkoaaltojen epävarmaksi
tekemä. Työväestön luokkatietoisuuden
vahvistuminen oli jyrkentänyt rajat väestöryhmien välille. Tilaton väestö ja työväestö
oli tiedostanut oikeutensa ja ruvennut niitä
hankkimaan. Kun maa oli itsenäistynyt,
kysymykseksi oli tullut, mikä yhteiskuntaluokka tätä maata rupeaa hallitsemaan.
Tästä peruskysymyksestä lähtien, kuten
tutkija sanoo: ”Suomessa käytiin keväällä
1918 ensimmäinen moderni ja totaalinen
sota valtiollisesta vallasta. Reilussa neljässä kuukaudessa käytiin yksi Euroopan jul4

mimmista kamppailuista, joka oli välittömiltä seurauksiltaan maanosan verisimpiä”
(Mika Susi: Kosken kahta puolta, Helsinki
2011). Suomen valtion itsenäiseksi tuleminen ei ollut paraatimarssia lippujen jäljessä. Kansallislaulun ja runojen aika voi olla
tänään. Mutta kun maa itsenäistyi, silloin
käytiin veristä kapinaa, kuten se rintaman
molemmin puolin jo silloin sanottiin. Sen
oman vallan voimalla tehtyjä tapahtumia
riitti Keikyäänkin. Me seisomme ny kaikella hartaudella tässä Keikyän hautausmaalla, mutta talvella 1918 tällä paikalla
seisoi venäläinen tykki ja vapun aattopäivinä kaksikin, joiden maaliksi oli valittu
kosken toiselta puolelta puoli pitäjää elättäneen tehtaan patruunan, kauppaneuvon
Viljasen koti. Mikä lienee ollut kaikkien
niiden kohtalo, joiden joiden liki 90 nimeä
ovat tuolla punaisissa graniittilaatoissa. Valkoisten puolella kaatuneita Keikyässä oli
vain Noormarkun taistelussa kaatunut Otto
Mäkinen, Äetsän tehtaan olinpaikakseen
ilmoittanut poliisikonstaapeli, joka on jämsäläisenä haudattu Jämsän sankarihautaan.
Olen ymmärtänyt niin, että silloisilla
isänmaan tekijöillä ei ollut vaihtoehtoja.
Heidän oli kuljettava se tie, minkä he kulkivat, kuljettava toisiaan vastaan. Samalla
tavalla tämä sama sukupolvi, nämä samat
ihmiset olivat vaihtoehtoa vailla, kun he,
isänmaan tehneet isänmaansa kanssa Talvisodassa 1939 kulkivat yhdessä päin sitä,
mikä oli mahdotonta. Eikä minun mielestäni Jatkosodassa enempää kuin Lapin sodassakaan Suomelle annettu vaihtoehtoja.

Historiassakin oli tosi, olemassaolostaan,
elämästään ja kuolemastaan kamppailemaan joutuneella kansalla ja maalla tämä
sama mielen päällä elänyt ajatus: ”Mitä
minä teen, sitä et nyt käsitä.”
Mitä tulee Jumalan johdatukseen kansamme vaiheissa, paljon jää käsittämättäkin. Mutta sen olemme ”vastedes” saaneet
ymmärtää sen, että kaikkien kansamme
vuosisatojen, noiden lähihistoriamme veristen vaiheiden ja niiden vaatimien uhrien jälkeen olemme saaneet maan, joka
meille tässä maassa syntyneille ja sydämeltämme suomalaisille on paras paikka
tässä maailmassa.
Se suuri jalkojen pesijä antakoon ja
armahtakoon, että meillä kaiken jälkeen
olisi osuus hänen kanssansa.

Rukous
Kaikkivaltias, armollinen Jumala.
Me kiitämme sinua tästä hyvästä maasta,
jonka olet meille antanut.
Kiitos armosta,
jolla olet johdattanut kansaamme
monien vaikeuksien ja taisteluiden läpi
tähän päivään
Anna meidän pitää huolta
toinen toisestamme
ja taitoa toimia yhdessä,
Ohjaa meitä tielläsi
ja anna meidän tulla perille
taivaalliseen isänmaahasi.
Aamen.
Timo Kökkö

TIEDOKSI

Veteraaneille myönnettävät kunniamerkit
Tasavallan Presidentin Ritarikuntien kanslian esityksestä hyväksyneen periaatteen, että kaikille myöntökriteerit täyttäville veteraaneille myönnettäisiin hakemuksesta SVR M1-mitali) vuosien 2015-2017 aikana. Käytäntö astuu voimaan
heti. Tausta-ajatuksena on, että mahdollisimman moni myöntökriteerit täyttävä
ja sotiin osallistunut tulisi huomioiduksi tällä mitalilla, jos aiemmin myönnettyjä
mitaleja ei ole. Mitalit on tarkoitus jakaa veteraanipäivänä.
Uusia esityksiä kunniamerkkien (SVR M1) saajista
Nyt on sotaveteraaniyhdistyksillä ja -piireillä mahdollisuus ehdottaa myöntöön
lisää esityksiä.
- merkinsaajalla ei saa olla aikaisemmin myönnettyjä kunniamerkkejä
- merkinsaajan tulee olla tunnuksen omaava rintamaveteraani
Esityksessä tulee mainita
- Osallistunut xx sotaan ja hänelle on myönnetty rintamasotilas/palvelutunnus.
- osallistuminen veteraanityöhön, jäsenyys, osallistuminen tilaisuuksiin tai jokin
toiminta
Anomus on jätettävä 30.10.2015 mennessä Pirkanmaan Sotaveteraani piiriin.
Ota yhteys Pekka Maaranen 050-5512669
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Muistokirjoitus
Rovasti
Timo Kökkö
1927 – 2015

Tyrvään eläkkeellä ollut kirkkoherra,
rovasti Timo Kökkö sai iäisyyskutsun
23.7.2015 Sastamalassa. Hän oli syntynyt Mouhijärvellä 14.5.1927 Kökkön
sukutilan nuorimmaksi pojaksi. Teologia
ja papin ura kutsuivat lahjakasta nuorta
miestä, josta kasvoi yksi oman aikansa
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merkittävimpien suomalaisten kirkonmiesten joukkoon luettava pappi.
Yli 20 vuotta kestäneen työjakson
hän toimi itselleen ja perheelleen rakkaassa pohjois-Suomessa, mm. Ylitornion kristillisen opiston rehtorina ja

Ylitornion kirkkoherrana. Vuoden 1973
alusta hänestä tuli Tyrvään kirkkoherra,
ja tästä virasta hän jäi eläkkeelle vuonna 1990.
Timo Kökkö oli erinomainen seurakuntapappi ja taitava seurakunnan
johtaja. Pappeus oli hänelle kutsumus.
Hänen työaikanaan kirkon toiminnassa alkoi tapahtua sen vuosisataisen
perinteen nopea murtuminen. Vaikka
hän kirkolliskokouksen jäsenenä vasta
harkinnan jälkeen hyväksyi naisen pappeuden, monessa muussa kirkon elämän
ja toiminnan asiassa hän edusti, sitä
peittelemättä, perinteen säilyttämistä ja
suhtautui uudistuksiin varovasti. Tästä huolimatta hän oli monien uusien ja
toimivien seurakuntatyön toimintojen
taitava toteuttaja. Perinteeseen sitoutuminen ei hänelle tarkoittanut pysähtymistä ja vastustamista. Nykyaikainen
pyrkyryys ja itsensä korostaminen olivat
hänelle vieraita. Hänestä tuli kuitenkin
luotettu kirkonmies, ja hänet valittiin
moniin luottamustoimiin. Hän toimi
mm. kirkolliskokouksen pappisjäsenenä,
Tyrvään rovastikunnan lääninrovastina
ja Suomen kirkon pappisliiton puheenjohtajana. Vielä eläkepäivinään hän oli
mukana Tyrvään Pyhän Olavin kirkon
jälleenrakennustyössä. Häntä arvostettiin niin omassa seurakunnassaan kuin
koko kirkossa.
Satakuntalaisen sukutilan poikana
hän oli saanut perinnöksi syvän isänmaallisen hengen, johon kuului vapaussotiemme merkityksen arvostaminen.
Tämä ei hänen kohdallaan merkinnyt
vain papin hyviä puheita, vaan todellisesti kunnioittavaa elämänasennetta

ja veljeyttä sodat kokeneisiin. Tästä
muodostui hänelle eläkepäiviensä ehkä
tärkein sisältö. Vapautemme ja isänmaamme olivat hänelle arvo sinänsä.
Loppuun asti hän oli henkisesti voimissaan ja osallistui aktiivisesti sotiemme
veteraanien toimintaan Sastamalassa
ja oli aikanaan mm. Suomen Sotaveteraanien Liiton hengellisen toimikunnan
varapuheenjohtaja. Tunnustukseksi toiminnastaan hänelle myönnettiin SVR 1
R ja VR4. Sotilasarvoltaan hän oli luutnantti.
Tyrväällä, nykyisessä Sastamalassa,
voidaan puhua Kökön ajasta, niin syvän
jäljen hän jätti. Osuvasti eräs seurakuntalainen sanoi: ”Kökkö kuuluu suuriin kirkkoherroihin”.
Tyrvään uuden kirkon pappien kronikassa Timo Kökkö vuonna 2005 kirjoittaa: ”Tyrvään kirkko on 150 vuotta ollut
paikka, jonne tämän seudun ihmiset ovat
saaneet tulla saamaan vastauksia niihin
viimeisiin elämän ja kuoleman kysymyksiin, joita sen alttaritaulujen edessä
on kysytty alusta asti. Kun se haluaa niihin vastata, se seisoo yhä vakaasti paikallaan ja näkyy torneineen ja risteineen
siihen ihmisten elämän virtaan, joka uutta ja yhä levempää siltaa ja tietä kulkee
sen ohi.”
Tämän kirkon juurelle sen uskollinen
palvelija Timo Kökkö siunattiin ja saatettiin lauantaina elokuun 29. päivänä 2015.
Osmo Ojansivu
Timo Kökön seuraaja
Tyrvään kirkkoherrana, rovasti
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Kokouksen puheenjohtaja Matti Soini, sihteeri Hannu Toivonen, yhdistyksen puheenjohtaja Lauri
Koski.

SASTAMALAN SOTAVETERAANIEN VUOSIKOKOUS
SEURAKUNTATALOLLA 18.2.2015

LAURI KOSKEN 20. VUOSI
PUHEENJOHTAJANA ALKOI
Lauri Koski, 91, valittiin yksimielisesti
Sastamalan Sotaveteraanit ry:n puheenjohtajaksi. Hänen puheenjohtajakautensa
alkoi 1996. Yhdistyksen puheenjohtajina
ovat toimineet Viljo Kosonen 1966-1969,
Heikki Ylinen 1970-1995 ja Lauri Koski
1996-.
Ennen ansiomerkkien jakoa kokousväki kunnioitti hetken hiljaisuudella vuoden
2014 aikana poisnukkuneita yhdistyksen
jäseniä. Puheenjohtaja Koski luovutti
Pirkanmaan sotaveteraanipiiri ry:n myöntämät kultaiset ansiomerkit Olavi Palomäelle ja Marko Mikkolalle.
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Hallitukseen valittiin erovuorossa olleet jäsenet uudelleen. Hallitus vuonna
2015 on: Pj Lauri Koski, vpj Pekka Maaranen, siht Hannu Toivonen, taloudenhoitaja Pirkko Maaranen, Erkki Aaltonen,
Markku Esko, Pekka Koski, Matti Niemi,
Osmo Ojansivu, Olavi Palomäki, Paavo
Sandholm, Tauno Virtanen ja naistoimikunnan edustaja Aino Sandholm.
Toiminnantarkastajiksi, tarkastamaan
vuoden 2015 toimintaa, hallintoa ja tilejä,
valittiin Seppo Kallio ja Timo Rantanen
ja heidän varahenkilöikseen Olli Simola
ja Otto Ojansivu.

Sastamalan Sotaveteraanit ry:n Elämänkaariohjelma vuosille 2015-2020 hyväksyttiin.
Toimintavuosi 2014 oli yhdistyksen 48.
toimintakausi. Kannattajajäsenten osallistuminen toimintaan on yhä tärkeämpää ja vastuu perinteen jatkumisesta on
vähitellen siirtymässä VIP Sastamalalle.
Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja
sihteerin tekemä työ oli viime kaudella
näkyvää ja tehokasta. Tähän saakka neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Jäsenviesti
on saanut valtakunnallisestikin kiitosta
ja huomiota tehokkaana viestimenä. Jäsenviesti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa
tämän vuoden alusta lukien. Jäsenviestin
päätoimittaja on Pekka Maaranen.
Kaikessa toiminnassa on pyritty tukemaan veteraanien henkisen ja fyysisen
kunnon ylläpitoa. Yhtenä konkreettisena

toimena eläkkeellä oleva diakoni Olavi
Palomäki vierailee vuosittain jokaisen tunnuksen omaavan veteraanin luona. Virkistystä tarjotaan monipuolisella ohjelmalla
ja tapaamisilla kuten retkillä, juhlilla, tapahtumilla, kunto- ja allasvoimistelulla ja
seurakunnallisilla tilaisuuksilla.
Jälleen kesäkuun alussa järjestetään 18.
kerran kuntoutusviikko Pärnussa, Tervis
kuntoutushotellissa. Retken johtajana
toimii Pekka Maaranen.
Vuosikokouksessa puhetta johti jämerästi ja sujuvasti Matti Soini. Hän kiitti
kokousväkeä hyvistä puheenvuoroista ja
hyvästä valmistelusta. Kokouksessa vahvistettiin myös tilinpäätös, myönnettiin
vastuuvapaus tilivelvollisille, hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Kaikki päätökset olivat yksimielisiä.

Kahvitus kokouksen lomassa.
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Pirkanmaan Sotaveteraanipiiri ry
50 vuotta
17.10.2015 klo 13.00
Sampolan juhlasali, Sammonkatu 2, Tampere

Pirkanmaan Sotaveteraanipiiri ry on perustettu samassa juhlasalissa 17.10.1965.
Kahvitarjoilu
Onnittelujen vastaanotto Sampolan pääaulassa klo 12.00-12.45.
Onnitteluaikavaraukset pirkanveteraani@gmail.com tai 045-6052620.
Mahdolliset muistamiset pyydämme osoittamaan
Pirkanmaan Sotaveteraanipiirin tilille FI34 5730 0820 6544 61.
Tumma puku ja kunniamerkit
Rope:

Marsalkan hopeatorvet
Tampereen Kotkien Weteraanisoittajat
Kapellimestari Andreas Schultz
Tervetuloa juhlaan
Puheenjohtaja Pasi Alho
Pirkanmaan Sotaveteraanipiiri ry
Mustonen:
Sillanpään marssilaulu
Yleisö, Vilppulan Mieslaulajat
Tampereen Kotkien Weteraanisoittajat
Juhlapuhe
Puheenjohtaja Finn-Göran Wennström
Suomen Sotaveteraaniliitto
Kuoppamäki: Rauhaa pyydän päälle maan
Kuoppamäki: Minä katson tätä maata
Sarapik: Se lentää mesipuun puoleen
Sibelius: Finlandia-hymni
Vilppulan Mieslaulajat
Johtaa Erlend Jantsikene, piano Kaja Jantsikene
Puolustusvoimien tervehdys
Prikaatikenraali Kari Renko
Puolustusvoimien Logistiikkalaitos
Tampereen kaupungin tervehdys
Apulaispormestari Mikko Aaltonen
Kiitos ja kunnia teille, hyvät sotaveteraanit
Kansanedustaja Sofia Vikman
Loppusanat
Kunniapuheenjohtaja Matti Viitanen,
Pirkanmaan Sotaveteraanipiiri ry
Pacius: Maamme
Yleisö, Vilppulan Mieslaulajat
Tampereen Kotkien Weteraanisoittajat
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Petteri Tillin
muistoseurat 5.7.2015.
Aurinkoisena mutta ei liian helteisenä
sunnuntaina saimme viettää 15. kerran
Petteri Tillin muistoseuroja Rudolfin
Keitaalla.
Juhla alkoi tuttuun tapaan herkullisella
kalakeitolla ja maukkailla leivillä.
Syönnin jälkeen lauloimme yhdessä Petteri Tillin lempivirren Mä elän laupeudesta.
Retrotyöt Lantulasta lauloivat useamman laulun, mm On kesän kirkas huomen, erilaisia kansanlauluja ja lopuksi
Miksi Suomi olet levoton.
Laulujen välissä Olavi Palomäki käytti sotaveteraanien puheenvuoron. Hän

muisteli kuinka Petteri Tillille oli aina tärkeää ihmisten pelastuminen. Jos Petteri
Tilli olisi itse vielä täällä läsnä hän olisi
voinut puhua parannuksen teon tärkeydestä. Kun tulemme Jumalan läsnäoloon
syntimme paljastuvat mutta se ei ole
huono asia sillä Jeesuksen veri puhdistaa
meidät synneistämme.
Seuraavaksi oli vuorossa Keijo Vättö
ryhmänsä kera. Ryhmä esitti tasokasta laulua eri instrumentein säestettynä.
Kuulimme mm. Veteraanin iltahuudon
sekä Elämää juoksuhaudoissa. Vätön &
co esitysten välissä Päivi Tuomisto lauloi
Paljon ois aihetta lapsella kiittää.
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Osmo Ojansivu muisteli myös kuinka
Petteri Tilli oli nimenomaan evankelista
jolla oli hätä ihmisten sieluista. Ojansivu
muistutti myös siitä kuinka meidän tulisi
aina kohdella muita samoin kuin toivoisimme itseämme kohdeltavan. Hän myös
muistutti että olisi hyvä lukea Raamattua
kotonakin aloittaen Uudesta Testamentista. ”Kotiläksyksi” hän antoi Filippiläiskirjeen lukemisen.
Lopuksi saimme nauttia aidosta nokipannukahvista aamulla paistettujen suussa sulavien munkkien kera.
Lämpimät kiitokset jälleen kerran Tillin
koko perheelle hienosta ja koskettavasta
juhlasta. Saimme nauttia sekä ruumiin,
sielun että hengen ravintoa.
Osmo Ojansivu puhumassa.

Kirjoittaja Ruut Palomäki ja isänsä Olavi Palomäki.
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Seppelpartiot lähdössä Pälkäneen ja Luopioisten sankariristeille. Partion lähettää rovasti Juhani
Husa.

Pirkanmaan
seutukunnallinen
kirkkopäivä Pälkäneellä
Aitoon Honkalassa
Sotiemme veteraanien seutukunnallista
kirkkopäivää vietettiin 11.8.2015 Pälkäneellä Aitoon Honkalassa kauniin aurinkoisen sään vallitessa. Aitooseen oli kokoontunut yli 300 sotiemme veteraania,
puolisoa ja leskeä sekä tukihenkilöitä.
Kaikkiaan mukana juhlassa oli nelisensataa ihmistä kun mukaan luetaan myös
juhlien järjestelyistä vastaavat organisoijat. Juhliin oli saatu Puolustusvoimilta

mittava määrä varusmiehiä. He palvelivat
kiitettävästi juhlayleisöä eri tehtävissä.
Varusmiehiä oli jo edellisenä päivänä laittamassa paikkoja kuntoon Aitoon VPK:n
apuna. Käytännön tilajärjestelyistä vastasi em VPK. Ruokahuollosta vastasi aitoolainen pitopalvelija Hannele Haataja.
Kello 11.00 alkaneen juhlan aluksi Pälkäneen kirkkoherra Jari Kemppainen esit13

teli Pälkäneen seurakunnan synnyn aina
alkuajoista nykypäivään asti.
Juhlajumalanpalveluksen saarnan toimitti Satakunnan Lennoston pappi Kari
Mannermaa, liturgina toimi rovasti Juhani Husa. Hän myös lähetti seppelpartion
Pälkäneen ja Luopioisten sankarihaudoille. Päivän tekstin luki seurakunnan luottamushenkilö Asko Valkama. Musiikista
ja säestämistä vastasi Ilmavoimien soittokunnan Vaskikvintetti johtajanaan vääpeli
Kimmo Vänskä.
Jumalanpalveluksen jälkeen nautittiin
yhteinen ateria kahveineen. Seurusteluunkin jäi aikaa. Moni tapasi tuttuja vuosien
takaa.
Päiväjuhlaan kokoonnuttiin klo 13.30.
Juhla aloitettiin Ilmavoimien soittokunnan Vaskikvintetin säestyksellä ja yhteisesti laulettuun Kotimaani ompi Suomi.
Tervehdyssanat lausui sotaveteraanipiirin
kunniapuheenjohtaja Matti Viitanen. Kan-

Juhlavieraita Vammalasta.
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telemusiikkia juhlayleisö sai kuunnella
nuoren Eveliina Virtasen soittamana. Monesti mukana olleen laulaja Aimo Kokkolan jälkeen juhlapuheen piti kenraalimajuri
Pertti Salminen. Antti Punkari esitti lausuntaa ennen lauluyhtye Soilattia. Ennen
yhteisesti loppulauluna laulettua Kesäpäivä Kangasalla sotainvalidien veljespappi,
rovasti Esa Eerola lausui päätössanat. Hän
myös juonsi juhlan.
Kirkkopäivää vietettiin Aitoon Honkalassa jo neljättä kertaa.
Kirkkopäivän esiintyjät olivat lähes
kaikki Pälkäneen seudulta. Järjestelyvastuussa oli tällä kertaa sotainvalidit.
Järjestelytyöryhmä esittää kiitokset
niin mukana olleelle juhlayleisölle kuin
järjestelyistä vastaaville henkilöille ja yhteisöille.
Jouko Sipilä.

LOUNASTILAISUUS
4.2.2015
Tilaisuuden järjestivät LC Karkku, LC
Sastamala/Annastuuna, LC Sastamala/
Vammala, Liekoranta ja Alueviesti.
Tilaisuudessa esiintyivät
Päivi Mäkinen ja
Tapani Puranen.
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TALVISODAN
PÄÄTTYMISEN
MUISTOJUHLA 13.3.2015
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Tilaisuuden puhuja
eversti Aarno Liusvaara.

Yhdistysten lippulinna sankarihaudalla.

KANSALLINEN
VETERAANIPÄIVÄ
27.4.2015

Seppelpartio lähdössä tehtäväänsä.

Sastamalan puhallinorkesteri
vastasi tapahtuman musiikista.
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KESÄJUHLA 13.6. 2015 srk-talolla

Leena Toivonen vastasi tilaisuuden musiikista.
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Antti Leppilahti kertoi matkoistaan vanhoille
taistelupaikoille.

PÄRNUN MATKA
1.– 6.6.2015
Jokakesäisen kuntoutusmatkan Pärnun
Tervikseen teimme 38 veteraanin ja kannatusjäsenen kanssa. Tämä oli jo 18. kerta.
Järjestelyistä vastasi Pekka Maaranen,
kuljetuksesta huolehti Pekka Palmgren.
Matka oli kaikinpuolin onnistunut. Kiitokset Pekoille!

Joka-aamuinen uinti aamuvirkuille klo 06.30 alkaen.

Lihasten palautushierontaa porealtaassa. ” Kylläpä tuntuu mukavalta!”
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Iloisia kasvoja lääkärin
jälkitarkastusta odotellessa.- Kaikki hyvin!

Iloisten ja ammattinsa osaavien pedikyristien käsittelyssä pitkät varpaan kynnet, känsät ja kovettumat
saivat kyytiä.

Inkeriläisten naiskuoro viihdytti lauluillaan. ”Osta sinä poika se kukkuva kello,
kukkuva kello…”

Kyllä mekin osasimme! Kiikan mieskvartetti, säestäjänään Timo Rantanen,
esiintyi. ”Kyllä sitä oli harjoiteltukin ja
hienolta kuulosti mm. Veteraanien iltahuuto!”
20

PERINNETAPAAMINEN 7.8.2015

Tilaisuudessa keskusteltiin veteraanien perinteen jatkumisesta.

Vasemmalta Pertti Suominen, Pasi Alho, Lauri Koski, Matti Soini, Markku Seppä ja Markku Esko.

KIRKKOPÄIVÄ 11.8.2015
Lennoston pappi
Kari Mannermaa.
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VOIMISTELUA
PINKISSÄ
keväällä

Petteri Tillin
muistoseurat 5.7.2015.

22

PUHE KANSALLISEN
VETERAANIPÄIVÄN
JUHLASSA
SASTAMALASSA 27.4.2015
Kunnioitetut sotiemme veteraanit, hyvä
juhlayleisö
Kello on nyt......, noin puolen tunnin
kuluttua on 70 vuotta siitä kun viimeinen
saksalainen oli poistunut Suomen alueelta.
Lapin sota katsottiin päättyneeksi
27.4.1945 kun kenraali Siilasvuo ilmoitti
ylipäällikölle marsalkka Mannerheimille
seuraavana päivänä
”Ilmoitan täyttäneeni Ylipäälliköltä
syyskuussa 1944 saamani tehtävän. 27.4.
kello 13.30 mennessä saksalaiset sotavoimat on karkoitettu Pohjois-Suomesta.”
Sotatoimien päättymisen merkiksi JR
1:n miehet pystytivät Suomen sotalipun
Kilpisjärven rajapyykille.
Välirauhansopimuksen mukaisesti pääosa kenttäarmeijasta oli kotiutettu marraskuussa. Lapin sodan loppuvaiheet sodittiin varusmiesvoimin. Yleinen sanonta
loppusodasta olikin ”lasten ristiretki”.
Kotiutetut rintamamiehet tuskin silloin
tunsivat itseään veteraaneiksi, lähinnä he
olivat entisiä rintamamiehiä ja aseveljiä..
Veteraani-sanan toi suomalaisille tutuksi J.L.Runeberg Vänrikki Stoolin tarinoissaan. Runebergin tarkoituksena oli
kansallisen itsetunnon nostaminen Suomen Sodan veteraaneja ylistävillä runoillaan. Vuonna 1858 oli kulunut 40-vuotta
sodan alkamisesta. Tapahtumien kunniaksi järjestettiin juhlia eri puolilla maata.
Samassa yhteydessä järjestettiin myös

Eversti Risto Hurme

ensimmäinen veteraanikeräys elossa olevien ruotusotilaiden hyväksi.
Näin sai alkunsa perinne kunnioittaa
isänmaan puolesta taistelleita veteraaneja.
Aseveljeys ja veteraanit kuuluvat yhteen.
Ensimmäinen virallinen aseveljeyteen
perustunut järjestö oli vuonna 1929 perustettu Vapaussodan Rintamamiesten Liitto.
Liiton jäsenet olivat taistelleet valkoisten
puolella Liitto teki työtä jäsenistönsä talauodellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin
varmistamiseksi mutta myös aseveljien
yhteenkuuluvuuden lujittamiseksi. Liittoon kuului parhaimmillaan noin 10 000
rintamamiestä. Se lakkautettiin fasistisena aseleposopimuksen nojalla vuonna
1944.
Arvoisa juhlayleisö
Talvisodan hengessä syntyi elokuussa
1940 kaksi asevelipohjalta ponnistavaa
järjestöä.
Jyväskylässä perustettiin sotamarsalkka Mannerheimin läsnäollessa Sotainvalidien Veljesliitto Talvisodassa vammautuneiden suomalaisten huolto- ja
veljesjärjestöksi.
Toinen, laajoja kansalaispiirejä yhdistävä järjestö oli Suomen Aseveljien Liitto.
Sen perustava kokous pidettiin Helsingissä Säätytalossa 4.8.1940.
Heti talvisodan päätyttyä oli ympäri maata alettu perustaa aseveliyhdistyksiä jouk23

ko-osastopohjalle, joten oli ilmeinen tarve
valtakunnallisen liiton perustamiselle.
Suomen Aseveljien Liiton perustavan
kokouksen kannustimeksi tuli samalle
päivälle päivätty marsalkka Mannerheimin vetoomus otsikolla ”Yhteisvoimin
rakentamaan”.
Lainaus viestistä;” Lausun toivomuksen, että rintamamiehet, jotka tänään
kokoontuvat, yhdistyisivät veljesliitoksi,
jonka piirissä jokainen, yhteiskuntaluokkiin ja kansankerroksiin katsomatta, voisi
viihtyä kylki kyljessä kuoleman edessä
solmittujen muistojen lämmössä ja tahdossa yhteisvoimin ryhtyä jälleenrakentamaan kalliin isänmaamme kamaraa”.
Suomen Aseveljien Liiton johtoon tuli
heti tarmokkaita henkilöitä, joista monet
jatkoivat suomalaisessa politiikassa ja edustivat erilaisia poliittisia kantoja, yhdistävä
tekijä oli sodan karaisema aseveljeys.
Liiton johtoon tulivat muunmuassa Veikko Helle, Väinö Leskinen, Jussi
Saukkonen, Penna Tervo, Jorma Tuominen, N.A. Osara ja L. Arvi P. Poijärvi.
Liiton tehtäväksi tuli taistelujen luoman aseveljeyden ylläpito, kansan yksimielisyyden säilyttäminen itsenäisyyden
turvana ja heikompiosaisten aseveljien ja
heidän perheittensä tukeminen.
Liitto ei ottanut kantaa poliittisiin kysymyksiin, haluttiin korostaa aseveljeyden
kansakuntaa yhdistävää merkitystä.

Liiton työ jatkui Jatkosodan ajan
Avustustyön näkyviä merkkejä olivat
suurtalkoot, joissa nuorten ja naisten
osuus oli erittäin tärkeä, työikäiset miehethän olivat rintamalla.
Aseveliyhdistyksiä perustettiin pitäjiin
ja kaupunkeihin, joukko-osastopohjalle,
24

jopa tehtaisiin. Sastamalassa oli TyrväänVammalan aseveljet. Suodenniemen aseveljet, Mouhijärven aseveliyhdistys ja
naisosasto, Kiikoisten aseveljet ja naisosasto, Keikyän aseveljet, Kiikan aseveljet ja Karkun aseveljet.
Jatkosodan päättyessä aseveliyhdistyksiä oli 710 ja niissä noin 200 000 mies- ja
40 000 naisjäsentä.
Naisjäsenten suuri määrä osoittaa, että
Aseveljien liitto oli todella koko kansan
hyväksymä.
Liitto oli toimintansa aikana hankkinut
vapaaehtoistietä 4 600 tilaa ja käyttänyt
avustuksiin nykyrahassa n 15 milj€. Talkootyön arvo ei varmaan ole mitattavissa.
Keväällä 1945 järjestettiin eduskuntavaalit. Todettakoon, että Suomi oli ensimmäinen maailmansotaan osallistunut
maa, jossa järjestettiin vaalit heti sodan
jälkeen!
Valvontakomissio tunsi Aseveljien Liiton vahvan organisaation ja koko maan
kattavat paikallisyhdistykset. Liitto nähtiin uhkana uudelle politiikalle ja niinpä
se lakkautettiin tammikuussa 1945 fasistisena järjestönä. Aseveljeyden henki ei
kuitenkaan sammunut. Talkootöitä tehtiin
asevelihengessä edelleen ja monet sodan
ajan joukko-osastot kokoontuivat tapaamaan tuttuja ja muistelemaan menneitä.
Hyvät kuulijat
Sodan jälkeen Suomessa alkoi aika,
jolloin aseveljeys ja rintamakokemukset eivät olleet suosittuja puheenaiheita
julkisuudessa ja yleisessä kanssakäymisessä. Toisaalta monet Aseveljien
Liitossa aktiivisesti toimineet jatkoivat
politiikassa, jossa aseveljeys helpotti
erilaisten poliittisten näkemysten yhteensovittamista.

Rintamamiehet tunsivat, että maan johto oli jättänyt heidät heitteille. Erityisesti
mieliä kalvoi maanhankitalaki vuodelta
1945, joka oli jättänyt monet rintamamiehet osattomiksi. Valtiovalta taas katsoi,
että maanhankintalailla oli hoidettu valtion
velvollisuudet rintamamiehiä kohtaan.
Maanhankinnan ja asuntojensaannin
ympärille alkoi syntyä 1950-luvun lopulla rintamamiesten toimesta yhdistyksiä
eri puolille maata. Tästä ei sitten ollut
pitkä matka Suomen Sotaveteraaniliiton
ja Rintamamiesveteraaniliiton perustamiseen 1960-luvulla. Jatkosodan päättymisestä oli kulunut parikymmentä vuotta.
Liitot ryhtyivät tarmokkaasti ajaamaan
rintamamiesten olojen ja etuuksien parantamista. Aika ei vain vielä ollut otollinen,
elettiin aikaa, jolloin ”yleiset syyt” menivät kaiken muun edelle.
Kesti lähes 40 vuotta sotien päättymisestä ennenkuin 1980-luvulla veteraanien
yleinen arvostus alkoi näkyä sekä tavallisen kansan, että poliitikkojen piirissä.
Myös pitkään toisiaan kyräilleet veteraaniliitot löysivät yhteisen sävelen rintamaveteraaniasianin neuvottelukunnan
piirissä. Taloudelliset etuudet ja kuntoutus olivat kehittyneet, oli tammenlehvämerkki, mutta jotain puuttui!
Se jotain oli valtiovallan virallinen
tunnustus veteraanien, niin miesten kuin
naistenkin uhrautuvasta työstä isänmaan
puolesta. Lainaan pääministeri Kalevi
Sorsaa .
”Eivät nämä miehet ja naiset olleet hakemassa pelkkää levennystä leipäänsä.
He olivat antaneet Suomelle elämänsä
parhaat vuodet ja siitä lahjasta muodostui
heidän elämänsä dramaattisin kokemus,
jota mikään muu ei ollut myöhemmin
ylittävä. He olivat hakemassa ennen kaik-

kea muuta, isänmaanpuolustajan kunniaa,
joka heiltä oli kielletty”.
Itsenäisyyden 70-vuotisjuhlavuosi oli
1987. Tämä vuosi todettiin erinomaiseksi
ajankohdaksi veteraanien muistamiseen.
Joskus valtion byrokratian pyörät pyörivät nopeasti niinkuin veteraanipäivän tapauksessa. Huhtikuussa 1986 Valtioneuvosto päätti kansallisen veteraanipäivän
järjestämisesta 27.4.1987 Lapin Sodan ja
koko Jatkosodan päättymisen päivänä.
Näin oli aseveljeyteen perustuvien veteraaniliittojen aloitteesta syntynyt virallinen juhlapäivä veteraanien kunniaksi.
Koska Helsingistä ei löytynyt sopivaa
juhlatilaa päätettiin vuoden 1987 juhla
järjestää Lahden urheilukeskuksessa. Tilaa oli 11 000 hengelle, sali oli lähes täynnä. Tasavallan Presidentti Mauno Koivisto kunnioitti tilaisuutta läsnäolollaan.
Kansallinen veteraanipäivä on alkuvaiheen epäilyksistä huolimatta ottanut pysyvän paikan valtakunnallisten juhlapäivien joukossa.
Pääjuhlan lisäksi päivää vietetään myös
paikallisesti, kunnissa ja kouluissa ympäri maata kuten täällä Sastamalassa yhteistyössä kunnan, seurakunnan ja järjestöjen
kanssa. Tarkoitus on, että mahdollisimman moni veteraani pääsisi kunniavieraaksi heille järjestettyyn juhlaan.
Kansallisen veteraanipäivän juhla on
tarkoitettu kaikille kansalaisille, niin vanhoille kuin nuorille. Nuorilla on tärkeä
osuus juhlien esiintyjinä.
Tänään on 29:s kerta kun Kansallista
veteraanipäivää vietetään. Pääjuhla on
Hämeenlinnassa.
Veteraanijärjestöjen ja Reserviläisliiton toimesta järjestetään seppeleenlasku
kaikille maamme 622:lle sankarihautausmaalle.
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Hyvä yleisö
Veteraaneja on edelleen keskuudessamme noin 26 000. Heidän perintönsä ei saa
jäädä unholaan. Vuonna 2003 kaikkien
veteraanijärjestöjen perustama Tammenlehvän perinneliitto hoitaa valtakunnan
tasolla veteraanien perinnön siirtämistä
eteenpäin tuleville sukupolville.
Sastamala on etulinjassa, kun ajatellaan
veteraanien perinnön vaalimista. Veteraaneja, miehiä ja naisia on Sastamalassa noin kaksi ja puoli sataa. Sastamalan
Sotaveteraaniyhdistyksessä on yli 600
jäsentä, joista siis suurin osa on kannattajajäseniä. Tämä osoittaa hienoa sitoutumista veteraanien asialle.
Tämä on myös huomioitu valtakunnan
johdossa, olihan yhdistyksen puheenjohtaja Lauri Koski kutsuttu viime Itsenäisyyspäivän vastaanotolle Presidentin linnaan!
Arvoisa juhlayleisö,
kunnioitetut veteraanit
Meillä on edelleen joukossamme sotaveteraaneja ja sotainvalideja, rintama-

naisia, lottia, sotaveteraanien leskiä ja
lapsia, sotaorpoja ja kaatuneiden omaisia,
he ovat kaikki joutuneet eri tavoin kärsimään sodasta, johon eivät ole itse voineet
vaikuttaa. Vähin, mitä voimme tehdä on
kunnioittaa heidän työtään ja siirtää perintö tuleville sukupolville.
Suomessa on kansainvälisesti katsoen korkea maanpuolustustahto. Yleinen asevelvollisuus kytkee edelleen pääosan suomalaisista
perheistä maanpuolustukseen. Meillä on
kaikki syyt uskoa, että tätäkin kautta veteraanien perintö säilyy jälkipolville.
Veteraanien ja yhtenäisen kotirintaman
uhrausten ansiosta saamme viettää kansallista veteraanipäivää itsenäisessä Suomessa siniristilippujen liehuessa.
Parhaat kiitokset läsnäoleville veteraaneille ja heidän omaisilleen, että olette
tulleet tämän juhlan kunniavieraiksi!
Toivotan kaikille hyvää ja
rauhallista kevättä!

RintaMAveteraanien kuntoutus
2014 lukujen valossa
Rintamaveteraanien kuntoutukseen oikeutettuja oli 2014 alussa 27 327, joista
Sastamalassa ja Punkalaitumella 160.
Heistä laitos-, avo- ja päiväkuntoutukseen osallistui 57 % (koko maassa keskimäärin 67 %). Lisäksi viisi veteraanin
puolisoa osallistui laitoskuntoutukseen.
Sastamalan kuntayhtymässä avokuntoutusten jaksot ovat pidempiä (20 kertaa) kuin koko maassa (13 kertaa), mutta
laitoskuntoutusjaksot ovat hiukan keskimääräistä lyhyempiä, 11 vrk, kun koko
maassa on 12 vrk.
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Sastamala ja Punkalaidun kuntayhtymä palautti kuntoutusvaroja 17 789 euroa
saamastaan 142 856 eurosta.
Sastamala ja Punkalaidun saivat kotiin
vietäviin palveluihin määrärahaa Valtiokonttorilta 46 219 euroa, josta palautettiin
12 464 eroa.
Markku Seppä
Suomen Sotaveteraaniliiton
toiminnanjohtaja
Lähde: Valtiokonttorin tilasto

Syvärin voimalaitoksen
valtauksesta Tenenitsiin,
monen kohtalon paikkaan
Korpiselän edustalta 10.7.1941 hyökkäämään lähtenyt Karjalan armeija oli
kahdessa kuukaudessa edennyt Syvärin
alajuoksun rannoille. Aunuksenkaupungin, Olonetsin, kulttuuripuistossa, entisellä Kuttujevin torilla pidettiin 10.9.
virallinen valtausparaati. KA:n komentaja, kenraali Paavo Talvela, joka oli
osallistunut vuoden 1919 tappiolliseen

Aunuksen retkeen, piti puheen, missä
hän muistutti Mannerheimin vuoden
1918 miekantuppipäiväkäskystä ja ylisti
Itä-Karjalan vapautumista. Itä-Karjalan
musta-puna-vihreä lippu vedettiin salkoon. Sen kuvio, kahleitaan katkova
karhu, oli kaikkien kauhuksi aluksi väärinpäin, mutta lipunnostaja käänsi sen
nopeasti. Sotamarsalkka Mannerheim

Syvärin voimalaitoksen valtauskartta, Tenenitsi ja Muurmanskin rautatie ...
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kunnioitti tapahtumaa vierailemalla
kaupungissa ja Syvärillä 10 -11.9. Hän
onnitteli Talvelaa nopeasta etenemisestä
ja antoi määräyksen edetä myös Petroskoihin.

Ala-Syvärin voimalaitos
ja Linjatie
Sotavangeilta saatujen tietojen perusteella Syvärinjoessa oli noin 10 km Lotinapellosta ylävirtaan tehokas, uusi voimalaitos, mikä päätettiin vallata. Tehtävään
määrättiin Lounais-Hämeessä koottu jalkaväkirykmentti 23, mikä kuului Karjalan
armeijan viidenteen eli Ilvesdivisioonan.
Rykmentti sai Kinkijevassa ollessaan
määräyksen ottaa vastatakseen Syvärin
rannan Pirkinitsistä Retskaan saakka.
Tällä osuudella oli Pirkinitsin kylä, ryteikköistä, suoperäistä metsää, Syvärin
voimalaitos, sen patoallas ja asutuskeskus Svirstroi. Kinkijevasta Retskaan johti huono tie, mitä pioneerit alkoivat heti
kunnostaa.
Tiedustelupartio kävi tarkistamassa
voimalaitoksen alueen ja totesi sen vahvasti miehitetyksi. Koska voimalaitoksen valtaaminen lännestä päin suoritetuin
yrityksin osoittautui mahdottomaksi,
lähetettiin ylempää virran yli taas tiedustelupartio selvittämään etenemismahdollisuutta ja olosuhteita siellä. Tämä
partio kohtasi joen itäpuolella uuden,
hyväkuntoisen, suoran tien. Sitä, samoin
kuin voimalaitostakaan ei ollut merkitty
suomalaisten karttoihin. Partio arveli tien
johtavan voimalaitokselta Syvärin kaupunkiin/Podporotshe/Koskenala.
Löydetty tie, mikä sai sotilailtamme
nimen Linjatie, piirrettiin karttoihin, sa28

moin voimalaitos. Tietojen johdosta voimalaitoksen valtaukseen päätettiinkin
ryhtyä myös virran itäpuolelta.

Jandebajoki, Munkalanpuro,
Svirstroi
JR 23:n II P eli majuri Teppo Sorrin pataljoona, missä oli mm. Tyrvään naapuripitäjän, Urjalan miehiä, ylitti Syvärin
voimalaitoksen patoaltaan yläpuolella,
Retskassa, aamuyöstä 12.9.1941. Lähistöltä haalittiin kaikki löydetyt veneet paikalle. Ylityksessä yksi liian etupainoiseksi lastattu vene upposi vieden syvyyksiin
viisi miestä. Kolme saatiin pelastetuksi.
Toisen pataljoonan perässä virran ylitti
myös kolmas pataljoona.
Ylimenon onnistuttua kummankin pataljoonan ensitavoitteena oli edetä ryteikköisessä ja soisessa maastossa Linjatielle
Syvärin sivujoen, Jandeban, sillalle. Tie
saavutettiin ja osa Sorrin joukoista jäi
tien tuntumaan varmistukseen. Muut Sorrin miehet ja kolmas pataljoona jatkoivat
Linjatietä seuraten kohti voimalaitosta,
mutta kohtasivat jo Jandeban sillalla ja
sen jälkeenkin vihollisen vastarinnan. Yö
vietettiin maastossa, oli kostean kylmää,
vaatteet märkiä, eikä tulia voinut sytyttää.
Heti aamunkoitteessa 13.9. lähdettiin liikkeelle ja jouduttiin taisteluihin taas seuraavalla virralla, Munkalanpurolla. Puron
vastarannan asemia vihollinen puolusti
sitkeästi. Iltapäivällä asemat saatiin vallattua ja räntäsateinen yö vietettiin jälleen
maastossa, nyt jo kilometrin päässä voimalaitoksesta.
Voimalaitosta lähestyi samaan aikaan
myös JR 23:n I pataljoona lännestä käsin

taistellen koko 13.9. päivän maapatoon
pesiytynyttä vihollista vastaan. Illalla
pataljoona sai osan muille alistetuista joukoistaan takaisin. Hyökkäykseen
lähdettiin 14.9. aamun valjetessa. Pato
saatiinkin vallattua ja partio purki sieltä
vihollisen asettaman miinoituksen. Osa
miehistä pääsi jo klo 7-8 patoa pitkin voimalaitokselle, mikä syttyneestä tulipalosta huolimatta todettiin lähes ehjäksi, joskin osittain tyhjennetyksi. Turpiinit olivat
kuitenkin paikoillaan ja ehjinä.
Valtaustaistelujen aikaan pioneerit
rakensivat kiireellä tärkeää huoltotietä
Syvärin ylitulopaikasta Linjatielle. Osa

Sorrin miehistä oli edelleen tien alueella
varmistamassa ja osallistui myös huoltotien rakentamiseen.
Voimalaitoksen itäpuolella sijainnut
Svirstroin asutuskeskus oli Linjatietä
lähestyvien joukkojen ja padon yli etenevän ensimmäisen pataljoonan välissä.
Asutusta puolusti erittäin vahvat vihollisosastot. Tiellä edestakaisin ajavien
kuorma-autojen lavalta tulitettiin tykein,
konekiväärein ja ilmatorjunta-asein
maastossa olevia suomalaisia. Tähän yhtyivät vielä maataistelukoneet. Itärannalle
saatiin lähetettyä 14.9. lisää joukkoja ja
15.9. lisäksi Jääkäripataljoona 4. Avuksi

Svirstroi, Syvärin voimalaitos itärannalta kuvattuna v.2006.
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tuli myös KTR 3:n III patteristo. Koko
päivän kestäneitten taistelujen jälkeen
myös asutuskeskus vallattiin illalla 15.9.
Joukkojen alistus eversti Lagukselle päättyi tähän, samaten em. jääkärien alistus
JR 23:lle. Rintamavastuu voimalaitoksen
lohkolla jäi JR 23:lle.

Kirjeitten kertomaa
Isäni oli Sorrin pataljoonan mukana ja
kirjoitteli usein äidille. 16.9. kirjeestä:
”… Nyt mekin voimme taas täällä vähän
päivälläkin liikkua, kun olemme saaneet
kaivettua jonkinlaisia yhdyshautoja…
Kyllä tämä sota rupee jo vähitellen tympimään, kun aina vaan puhutaan eteenpäin menosta. Kyllä sitä olis ainakin minun mielestäni jo sitä elintilaa riittävästi
näin pienelle kansalle…"
Kirjeessään 21.9. isä kuvailee: "…
Olemme nyt täällä joen takana asemissa
suuren voimalaitoksen kohdalla. Se on
mahtava voimalaitos, kehittänyt 90 000
kilovattia ja tullut maksamaan 400 miljoonaa ruplaa, valmistunut 1939. Kyllä ne
puolustivat sitä sitkeästi. Arvaahan sen,
kun se oli suurin Pietariin valoa ja voimaa
antavista laitoksista…" Äidin lomakyselyihin isä vastaa:"…Olemme joutuneet
joukko-osastoon, missä loman saanti on
lujassa…"

Voimalaitoksen
alueesta
Syvärin voimalaitos oli rakennettu ruotsalaisten insinöörien johdolla Stalinin pakkotyöleirien vankien voimin. Rakentajien, jotka kärsivät huonoista olosuhteista,
kylmästä ja nälästä, joukossa oli monia
30

Suomesta Neuvostoliittoon loikanneita.
Täällä, kuten muillakin pakkotyöleireillä
kuoli paljon vankeja ja ruumiita jäi työmaan liejuun. Voimalaitoksen lähialue oli
virkailijoiden ja työnjohdon asuinaluetta. Sen tuntumassa ja laajemmaltikin oli
vankiparakkien alueita, aina Jandebajoen
suuta myöten. Metsissä oli runsaasti kapulateitä raiteineen puunkuljetusta varten.
Sitä tarvittiin työmaalla valtavat määrät.
Läheiselle Muurmannin/Murmanskin radan Tenenitsin/Tenikonnun asemalle johti
kapulatie raiteineen, samoin radan läheiseen Tenenitsin kylään. Vaunujen kohtaamista ja sivuuttamista varten teille oli
rakennettu ohittamiskohdat. Svirstroista
Tenenitsin kylään johtava raidetie sai ilmeisesti vaunujen ohituspaikasta johtuen
nimen Simukkatie.
Voimalaitoksen menettäminen oli
merkittävä isku neuvostojoukoille ja vaikeutti huomattavasti tuolloin jo piiritettynä olleen Leningradin energiahuoltoa.
Niinpä voimalaitosta yritettiinkin vallata
takaisin. Tästä antaa isän kirjekin jonkinlaista kuvaa (henkilöiden nimet tässä
vain alkukirjaimin): "Linjalla 23.9.-41…
Meitillä on tässä sellainen sievä kahden
ryhmän korsu, S.R:n ja minun ryhmäni.
Panimme heti ensimmäisenä yönä töpinäksi, kun silloin päivällä, kun tähän tulimme, ryssä ampui kovasti suorasuuntaustykeillään. Aamuhämärissä oli korsu
valmis ja se kestää kyllä pienempien
kranaattien täysosumankin kun siinä on
päällä sellaisia rautaisia likaviemärin
putkia, läpimitaltaan 10-tuumaisia. Tässä meitin joukkueellamme on sellainen
eteen työnnetty tukikohta ja joukkue on
jaettu kolmeen vuoroon. Kun olemme
kolme tuntia tuolla edessä varmistamas-

sa, niin sitten saamme olla kuusi tuntia
täällä korsulla… Toissapäivänä olimme aika kovassa tykistötulessa. Silloin
kaatui kaksi miestä tästä komppaniasta
iltapäivällä tuolla taaempana eräässä talossa, kun siihen osui 2 kranaattia. Toinen niistä miehistä oli J.V., joten häntä
ei enää ole. …Olemme nyt taas olleet jo
15 vrk täällä Syvärin linjalla ja täällä on
komppaniastamme kaatunut 6 miestä.
Kokonaistappiomme koko ajalla on 22
kaatunutta, summa ei ole mikään kauhistava, mutta saisi jo ruveta riittämään…
Kyllä minäkin toissa yönä jouduin vähän
erikoiseen paikkaan S.R:n ja joukkueen
johtajamme R:n kanssa. Olimme tuolla
etumaastossa kävelemässä ja minulla
oli tuli tupakassa, taisin olla sen verran
varomaton että vihollinen huomasi sen,
kun yhtäkkiä räjähteli aivan lähellämme
kolme suorasuuntaustykin ammusta. Oli
suorastaan jonkinlainen ihme, että emme
kukaan saaneet pientä naarmuakaan, sillä
yhtä hyvin olisimme voineet kaikki kaatua…Sota on sellaista, että tällä hetkellä
saattaa mies olla aivan terve, hymyillä
ja nauraa, ja seuraavassa silmänräpäyksessä saattaa sama mies pahimmassa
tapauksessa hajota atoomeiksi. Se korjaa
miehen milloin mistäkin katsomatta sitä,
jos on perheellinen tai perheetön, rikas
tai köyhä…On hyvin mahdollista, että
vartoamme näissä nykyisissä asemissamme Pietarin motin kukistumista ja se
voi kestää vielä kauankin…"

Sillanpäätä
laajentamaan
(Tenenitsiin liittyvän valtausyrityksen
osalta useissa sotahistorian kirjoissa on
vääriä päivämääriä. JR 23:n sotapäiväkir-

jat, eräät kirjalliset taistelukuvaukset, isän
kirjeet ja mukana olleiden kerronta antavat ne päivät, joita tässä käytän. Sota-arkiston tietokanta Tenenitsissä kaatuneista
tukee myös käyttämiäni päivämääriä.)
Divisioonan komentaja, eversti Karhu,
tuli voimalaitokselle tutustumaan tilanteeseen. Hän antoi 24.9. käskyn sillanpääaseman laajentamisesta Tenenitsin
kylään. JR 23:n komentaja eversti von
Schrowe piti määrätyn tehtävän suorittamista JR23:n voimin mahdottomana
siinäkin tapauksessa, että muutaman
päivän JR 23:lle alistettuna ollut Kevyt
osasto 4 edelleen alistettaisiin rykmentille. Hän perusteli näkemystään mm sillä, että kyseiset joukot olivat edenneet ja
taistelleet erittäin vaikeissa olosuhteissa
yhtäjaksoisesti kaksi viikkoa, ja kylän
itäpuolelle ulottuneet tiedustelut olivat
havainneet siellä voimakkaita vihollisjoukkoja, joskin itse kylä näytti varmistamattomalta. Määräys pysyi voimassa
ja tehtävän suorittajaksi tuli JR 23:n III
ja II, siis Sorrin pataljoona vahvistettuna kevyt osasto 4:llä. Rykmentin jääkäriosaston tehtävänä oli suojata Sorrin
joukkojen itäpuolta.
Sorrin joukot lähtivät liikkeelle 25.9.
tavoitteenaan Tenenitsin kylä. Metsiä pitkin edettiin kylää kohti. Vihollisen kanssa
käytiin kahden tunnin taistelut, minkä jälkeen taas päästiin eteenpäin. Sivustajoukot jäivät vihollisen vastustuksen takia
jälkeen. Miehistä oli kaatunut kaksi ja
haavoittunut kuusi, heistä neljä miinakentässä. Sorri pysäytti etenemisen illansuussa, koska edessä oli todettu runsaasti
miinoja. Hän pyysi ja saikin pioneereja
miinakentän raivaamiseen. Näiden työs31

kennellessä Sorrin joukot kokoontuivat ja
siirtyivät yöksi voimalaitoskylään.
Isän kirje seuraavana aamuna: ”Syvärin eteläpuolella 26.9.41…Terveisiä
nyt taas minulta sinne kotipuoleen täältä
kaukaa ”pyhän Neuvostoliiton” alueelta…Näin R:n eilen sattumalta pikemmin ohikulkeissamme. Ei ollut paljon
aikaa puhua, kun me olimme menossa
hyökkäykseen…Tämä meitin eilinen
hyökkäyksemme onnistui taas kohtalaisesti. Lyötiin aika syvä kiila vihollisen
puolustuslinjaan. Komppaniasta kaatui
taas 2 miestä mm meitin joukkueen johtajamme, kornetti R. Muutamia miehiä
meni myös miinoihin. mutta ne pääsi
aika lievillä vaurioilla. Tuulosjoella kun
astui vihollisen miinaan oli säännöllisesti jalkaterä pois. Täällä on luultavasti
heikompia miinoja. Me jouduimme siis
jättämään ne hyvät paikkamme, missä
olimme asemissa…Tulimme toissayönä
tähän voimalaitoksen kylään ja olimme
yön taloissa nukkumassa. Eilen sitten oli
se hyökkäys ja tultiin taas yöksi näihin
edellisen yön kortteereihin. Nyt on kello 9 aamulla. Ollaan edelleen paikoillamme, mutta luultavasti jo tänään joudumme taas tuonne samalle suunnalle,
missä eilen kävimme. Nämä ovat kyllä
vaan arveluita, sillä mitään käskyjä ei
vielä tähän mennessä komppaniaan ole
tullut…",
Tässä isän haavoittumispäivän aamun
kirjeessä ei viestity mitään ennakkotunnetta tulevasta. Äidin Urjalasta lähettämä
kirje ei tavoittanut sairaalaan joutunutta
isää. Se on kulkenut mutkien kautta takaisin lähettäjälle. Kirjekuoren päältä on
luettavissa sen reittiä: "2 Kpk peiteluku
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2420 - Uukuniemi Kumpu - Hämeenlinna
sotasairaala os. 7 - Lähettäjälle".

Haavoittuminen,
moni kuolee
Isän kirjeen arvelut lähdöstä samalle
suunnalle pitivät paikkansa. Sorri sai
aamulla 26.9. tiedon, että miinakenttä
saadaan purettua. Hyökkäykseen lähdettiin aamukymmeneltä. Eteneminen
Tenenitsiin sujui hyvää vauhtia. Kylään
saavuttiin klo 16.30. Täällä oli vastassa
noin sadan miehen vihollisosasto kahden panssarivaunun kanssa. Illan hämärtyessä vihollinen sai lisää joukkoja
ja panssarivaunuja paikalle. Se teki voimakkaan hyökkäyksen koillisesta ja kaakosta kylää kohti. Panssarivaunut ajoivat
Sorrin joukkojen läpi. Kasapanoksilla
pysäytettiin kolme vaunua. Tilanne oli
kovin hankala. Omia miehiä kaatui ja
haavoittui. Vaikeasti haavoittuneista
vain hyvin harvat saatiin pois ja edelleen hoitoon. Menetykset muodostuivat
merkittäväksi. Koko joukko-osasto oli
vaarassa tuhoutua. Samaan aikaan myös
Sorrin huoltotien varmistusjoukko joutui hyökkäyksen kohteeksi, jolloin mm
joukkueenjohtaja kaatui. Näissä oloissa
ainoaksi mahdollisuudeksi jäi kylästä
luopuminen. Sorri käskikin joukkojen
vetäytyä kylän luoteispuolelle Silmukkatielle. "Olipa kusinen reissu, mutta
täytyyhän sotilaan yksi taistelu sodassa
hävitäkin", kerrotaan Sorrin maininneen.
Erään komppanianpäällikön taas kerrotaan todenneen: "Kaikkia piru hulluilla
teettää".
Hyökkäys Tenenitsiin ja taistelut
siellä veivät isän tai pojan monesta ko-

Syväri, Tenenitsi, suomalaisten hautapaikka1909.Keskellä kuvaa oleva pyöreälatvainen mänty on
hautapaikan kohdalla.Taaimmaiset puunlatvat ovat pienen järven takana.

dista. Erityisen tuhoisaksi muodostui
syyskuun 26. päivä, jolloin isäkin haavoittui. Kaatuneet ja vaikeasti haavoittuneet jäivät kylään, siis viholliselle.
Ne, jotka itse kykenivät pakenemaan,
saattoivat päästä sieltä pois. Isä oli yksi
näistä. Sotahistorian kirjoissa mainitaan (mm Palmusen Hämäläisdivisioona etulinjasta kenttäsairaalaan), että
Tenenitsin taisteluissa haavoittuneet
saatiin pois. Isän kirjeet ja sota-arkiston
tietokanta kertovat toista. Ensimmäinen
haavoittumisen jälkeinen kirje on aika
lyhyt. Siinä ei vielä ole tarkkoja yksityiskohtia: "Kenttäsairaalassa 28.9.41…Kuten tuolta ylempää luit, en nyt
enää ole joukko-osastossani. Kun kir-

joitin sinulle toissapäivänä, mainitsin,
että mahdollisesti joudumme jatkamaan
sitä hyökkäystämme ja jouduimmekin.
Seuraukset oli sellaiset, että minäkin
jouduin tänne. Monen siellä kävi paljon
huonommin, kuin minun. Taikka oikeastaan minun ei käynyt ollenkaan huonosti, tietää vaan lepoa vähäksi aikaa.
Sain kiväärin luodin, se meni sillai sivusuunnasta rintalihaksen läpi vasemmalta puolen. En tunne olevani paljokaan
normaalia huonommassa kunnossa. Nyt
tämä on toinen kenttäsairaala, missä
olen jo näin pienen ajan sisään ja tämä
on jo Suomen puolella. Tänään kai jo
taas joudun lähtemään eteenpäin johon-
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kin sotasairaalaan…Kuulin K.M:a että
R. selvisi sieltä kylästä ehjin nahoin…"

Pelastumisen ihme
Kolmen päivän kuluttua isä kirjoittaa:
"Hämeenlinnassa 1.10.-41. Hyvää huomenta nyt rakkaani täältä sotasairaalasta…En olisi vielä 5 vuorokautta takasin
osannut ajatella, että näin pian olen täällä kotiläänin pääkaupungissa. Niin se on
vaihtelevaa tämä sotilaan elämä. Silloin
siellä kylässä, Muurmanskin radan varrella oltiin 26 p. iltana kovassa paikassa ja nyt tällä hetkellä olen taas täällä
kaukana sodan melskeestä. Ei täällä sisämaassa tiedä sodasta mitään ja kumminkin siellä rintamalla on käynnissä
kovat veriset taistelut. Siellä on nyt viime päivinä taas kylmennyt hyvin monta
Urjalan miestäkin. En halua tässä mainita nimiä, kun en kaikista tiedäkään ja
näät ne aikanaan kyllä Urjalan sanomista. Ikävin puoli asiassa on se, että kaatuneemme ja haavottuneemme, sellaiset
jotka eivät päässeet pois omin avuin,
jäivät sinne kylään ryssän haltuun, kun
siittä kylästä oli pakko luopua, muuten
olis koko osasto jäänyt sinne…Kyllä
olin minäkin kovassa luotisateessa kun
haavottuneena juoksin erään 100m pitkän pellon yli vihollisen luotien vinkuessa ympärillä. Oli sentän niin paljon
tuuria, että ei osunut enempää. Sitten
kävelin noin 5km matkan j.s.p:lle. Siittä
hevoskyytillä Syvärin rantaan ja syöksyveneellä yli joen. Jo ennen puoltayötä
oltiin ensimmäisessä kenttäsairaalassa
Aleksantrofiskin luostarissa (Aleksanteri Syväriläisen luostari), jonne tultiin
Syvärin rannalta autoilla. Seuraavana
päivänä aamupäivällä jatkettiin taas au34

tolla matkaa Salmiin. Siittä ei ole vielä
kovin paljoa aikaa, kun oltiin Tuuloksessa asemissa, mutta kun autosta katseli niitä taistelualueita, niin ne vaikutti jo
jollain tavalla etäisiltä. En voi kuvailla
tässä niitä tunteita, mitä oli mielessäni,
kun sivuutettiin siinä vanhaa taistelutannertamme. Jonkinlaisen vaikutelman
teki myös vanhan rajan ylittäminen. En
voi nyt tässä kuvailla koko matkan vaiheita, voin vaan vakuuttaa, että tämä oli
mieltä kiinnostavampi matka, mitä milloinkaan olen suorittanut. Pitkärannasta
asti tultiin junalla Matkaselän- Joensuun- Pieksämäen- Haapamäen- Tampereen kautta tänne. Nyt sitten olen täällä
Hämeenlinnan poikalyseolla, mihin on
sijoitettu tämän kaupungin sotasairaalan
osasto 7…Olen sellainen lievästi haavottunut. On hyvin epätietoista saanko
toipumislomaa. Voihan olla niin, että
joudun täältä suoraan takaisin joukkoosastooni…Kai täällä sentään menee aikaa ainakin noin pari viikkoa ennenkun
on taas sellaisessa kunnossa, että voi
lähteä rintamalle."
Suojelus tai onni oli isällä mukanaan
haavoittumistilanteessa ja myös sen
jälkihetkinä: Ensinnäkin kiväärinluoti
meni sivusuunnassa rintalihaksen läpi
vain 1-2 senttiä sivuun sydämestä ja hän
kykeni pakenemaan. Toiseksi hän, paetessaan luotisateessa avoimen pellon yli,
säästyi lisäosumilta. Kolmas tapahtuma
on isän kertomana jäänyt mieleen. Hän
oli kulkenut kohti joukkosidontapaikka,
kun häntä oli neuvottu menemään erääseen lähistöllä olevaan latoon, mihin
haavoittuneita koottiin. Isä oli maininnut
kuitenkin koittavansa itse taaksepäin,
kohti Syväriä. Niin hän sitten pääsi-

kin joukkosidontapaikalle ja hoitoon.
Myöhemmin sotasairaalassa hän tapasi
samoissa Tenenitsin taisteluissa haavoittuneen, joka oli mennyt em. latoon odottamaan kuljetusta. Seinien raosta hän
oli nähnyt vihollisen lähestyvän ja oli
ehtinyt ladon lattian alle piiloon. Sieltä
hän oli kuunnellut, kun vihollinen oli
kiväärinperillä hakannut ladossa olevat
haavoittuneet kuoliaaksi.

Menetykset,
Urjalan murheenpäivä
Tenenitsin kylän muutaman tunnin taisteluissa JR 23:n menetykset olivat suuret:
Ainakin 13 miestä jäi 26.9. kentälle niin,
että sota-arkiston tiedoissa on ”siunattu,
ruumis on jäänyt kentälle tai tuhoutunut”.
Näistä useimmat olivat Urjalasta. Luetteloista löytyy vain yksi tuona päivänä
kaatunut, jonka ruumis on saatu pois.
”Kaatui, siunattu ja haudattu” on ainakin
10:llä, ”Kadonnut, julistettu myöhemmin
kuolleeksi” on ainakin viidellä. Haavoittuneita oli ainakin 15. Tiedostoista löytyy
yksi, joka on Tenenitsissä 26.9.haavoittunut ja kuollut seuraavana päivänä Syvärin
luostarin kenttäsairaala 26:ssa. Sotavankitiedostoissa on yksi Tenenitsissä 26.9.41 molempiin jalkoihin haavoittunut,
neuvostojoukkojen vangiksi jäänyt, joka
kuoli toukokuussa-43 sotavankeudessa
Sverdlovskissa. Omaisten suru varmasti
moninkertaistui, kun ei voinut haudata
läheistään.
Tarkkoja uhrilukuja on vaikea selvittää, koska sota-arkiston tiedostoissa kuolinpaikaksi on voitu merkitä Tenenitsi,
Syväri tai Syvärin voimalaitos, minkä
lohkoon myös Tenenitsi kuului. JR 23:n

esikunnan tai Sorrin pataljoonana sotapäiväkirjojen Tenenitsin tappiolistoja ei
sota-arkistosta ole löytynyt.
Tenenitsin valtausyrityksen jälkeen
sillanpäätä päätettiin laajentaa etelään.
Tässä yhteydessä mm. 30 Sorrin pataljoonan lopenväsynyttä miestä kieltäytyi
lähtemästä asemiin ja heidät vangittiin.
Osa sotilaista koki Syvärin ylittämisen ja
valtaustoimenpiteet virran takana vääriksi. Tämä aiheutti koko JR 23:n kohdalla
123 miehen asian käsittelyn divisioonan
kenttäoikeudessa. Kuolemantuomioita en
tiedä täällä langetetun, kuten ylempänä
Syvärin rintamalla tapahtui.

Nykytilanne
Tenenitsi on vanhan Lotinapellosta Podporotsheen johtaneen maantien varrella. Kylä on pieni, harmaa ja perin venäläinen. Huonokuntoiset talot, joista osa
on viime vuosina kunnostettu, ovat toinen toisensa vieressä kylätien molemmin puolin, ja julkisivu eli pääty tielle
päin. Neuvostoajan kolhoosista tai sovhoosista on jäljellä ison navetan perustukset, mahdollinen hallintorakennus ja
peltoja, joista ainakin osaa on viljelty.
Peltojen takana virtaa sotilaille tuttu
Persipuro/Pehtega, mikä vie vähäisen
järven vesiä Syväriin voimalaitoksen
alapuolelle. Kylästä jatkuu entinen
maantie kapeana Pietari-Muurmanskradan seisakkeelle. Kylä tuntuu kuin
unohtuneen johonkin 1940-1950-luvun
tunnelmaan.

Vainajia etsimässä
Olen saanut selvitettyä, minne kylään
jääneet suomalaissotilaat on haudattu,
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tai todellisuudessa kuopattu. He lepäävät kylän pienen järven rannalla entisen
pellon alapäässä. Paikalla kasvaa nyt
isoja puita. Koin paikan kauniiksi ja
rauhalliseksi heti ensi käynnilläni siellä. Puiden alla näkyy selvästi pari laajaa kumpua, ehkä haudat. Kylän asukas
näytti meille paikan ja kertoi sodanajan
tapahtumista kylässä. Asukkaita ei ollut
evakuoitu, kun kylässä taisteltiin. He
suojautuivat yleensä pirtin lattian alle,
niin sanottuun karsinaan. Kun taistelut
loppuivat ja asukkaat uskaltautuivat
tulemaan piiloistaan, oli sotilaitten ruumiita paljon kylän alueella ja pelloilla.
Omat haudattiin em. pellon yläpäähän
ja vihollissotilaat, siis suomalaiset, joita asukkaan kertoman mukaan oli noin
30-40, pellon alapäähän, mutta joitakin
heistä upotettiin myös viereiseen järveen. En tiedä, ovatko neuvostosotilaat
edelleen siellä pellolla. Kylän kalmismaalla on ainakin suuri sankarihautaalue.
Ilmoitin hautapaikasta Sotavainajien muiston vaalimisyhdistykselle tavoitteena saada sotilaiden jäännökset
kotiseurakuntien siunattuun multaan.
Kun pariin vuoteen ei useammastakaan yhteydenotosta huolimatta tapahtunut mitään, ilmoitin tilanteesta em.
yhdistyksen puheenjohtajalle. Pian sen
jälkeen minuun otettiinkin yhteyttä ja
sovimme vainajien etsintäajasta. Meitä
oli seitsemän hengen ryhmä valmiina
avustamaan virallista etsijäryhmää Tenenitsissä. Viiden miehen etsijäryhmää
johti henkilö, johon aluksi olin turhaan
yhteydessä. Hyvin pian vaistosimme
ja näimme sen haluttomuuden, mikä
ryhmällä tähän työhön oli. Ilma oli sa36

teinen, paikalla kasvoi miehen pituista
horsmaa ja nokkosta. Etsijät eivät kulkeneet mitenkään suunnitelmallisesti
edeten vaan etsivät satunnaisesti sieltä
täältä. Heillä oli mukanaan 30 cm:n syvyyteen yltävä metallinpaljastin. Kymmenien vuosien aikana on jo puista
tullut niin paljon maatuvaa ainetta hautojen päälle, että mitään metallia ei sillä
laitteella ilmennyt. Etsijät lopettivatkin
kovin nopeasti työnsä ja joukon johtaja totesi: ”Sitten vasta, kun Venäjän
arkistot aukeavat, voidaan jatkaa”. Me
apulaiset tarjosimme etsijöille kahvit
asuntoautossamme, vaikka olimmekin
aika pettyneitä heidän työpanokseensa.
Lapiommekin lojuivat käyttämättömänä maassa.
Tenenitsistä on tullut minulle ja monelle muulle ikään kuin pyhiinvaelluspaikka.
On hyvä, kun tietää sotilaitten lepopaikan
ja näkee, että se on saanut olla rauhassa.
Paikan luonnonkauneus tuo tähän tunteeseen lisäsyvyyttä. Myös siellä lepäävien
sotilaitten omaisille tämä tieto on ollut
lohduttava.
Anneli Nurmi
Kirjalliset lähteet: Einar Palmunen: Hämäläisdivisioona
jatkosodassa, ja Hämäläisdivisioona etulinjasta kenttäsairaalaan, Arvo Ojala: Jr 23:n taistelujen tie, Fanny Helenius: Pitkä etappi, JR 23:n esikunnan ja pataljoonien
sotapäiväkirjat.
Muut: Kirjoituksessa kerrottuihin taisteluihin osallistuneitten veteraanien kertomukset, isän kirjeet, Tenenitsin asukkaan kerronta ja omat havainnot kyseisistä
paikoista.

Helsinki helmikuussa 1944
Helsingin herrat ja idän uhka;
tarkoituksena tulimeri ja tuhka.
Venäläisten pommit ja Stalinin uho;
Suomi polville ja Helsingille tuho.
Vieno Arvid Artturi ja muu ilmatorjunnan väki
varmaan mielessään tuskaa ja kauhua jo näki,
kun lentolaivueet Leningradista kuolemaa kylvi
ja kansalaiset kauhuissaan hoki: voi pyhä Sylvi.
Mutta jälleen torjuntavoitto, kolmannen kerran,
sulkutuli tehosi uudestaan aina sen verran,
että vain murto-osa koneista läpäisi muurin,
vaikka kolmesti vihollinen koetti tuurin
kanssa päästä ohi pommejaan tuoden
pelkoa, tulta ja kuolemaa luoden.
Vienokin nuorena teki tosimiehen työn
ampuen vihollista kolmesti yli yön
aina aamuhämäriin asti.
Oli hänellä varjelusta ollut niin useasti,
että hengissä selvisi läpi sotakokemuksen
ja sai avata itselleen elämän uksen,
perustaa perheen ja rakentaa kodin.
”Oman taistoni itse mä sodin”,
tuumasi mies ja jatkoi matkaa,
”ei vielä tarvinnut minun ottaa elämästä hatkaa”.
T. Sakari
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Kotimaiset hoitosängyt

Ota yhteys
Ville Kunttuun 010-8306722
(ville.kunttu@lojer.com)
ja sovi esittely.
Lojer OY, Putajantie 42, Sastamala. www.lojer.com
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