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KUNNIA-
PUHEENJOHTAJAN

PÖYDÄLTÄ
Olemme saaneet siirtyä uuteen vuosikymmeneen!

Jäsenviesti ilmestyy kerran vuodessa. Pyrimme tuomaan esille koko vuoden 
tärkeimmät tapahtumat: vuosikokousohjelma, vuoden 2020 kokouskutsu 
sekä alkaneen vuoden toimintasuunnitelma. Tapahtumakalenteriin voi tulla 
vielä muutoksia, seuratkaa ilmoituksiamme paikallislehdissä.   

Rintamaveteraanien etuudet ja lain muutos 2019
Käytännöt muuttuivat kotona asumista tukevien palvelujen osalta 1.11.19 
tulleen lakimuutoksen myötä. Rintamaveteraaneille myönnetään nyt samat 
palvelut kuin sotainvalideille. Esimerkkejä, mitä korvataan kotona asumista 
tukevana palveluna: Ateriapalvelut, lounassetelit • Kotiapu- ja kotisairaan-
hoito • Pihatyöt, esim. lumen luonti, nurmikon leikkuu • Pienet parannustyöt 
asuntoon: luiskat, tukikaiteet, kynnysten poistot • Liikkumista tukevat pal-
velut: asioinnit, virkistys 

Veteraanit poistuvat keskuudestamme. Viime vuonna kutsuttiin viisi  vete-
raania viimeiseen iltahuutoon, muistamme heitä kunnioittaen.

Jäsenmaksun maksamalla olet Sastamalan Sotaveteraanit ry:n jäsen ja sa-
malla tuet toimintaamme. Kannatusmaksu on vapaaehtoinen.

Kiitos kaikille jäsenille ja tukijoillemme! 
Jatkamme tänäkin vuonna ’Veljeä ei jätetä’- hengessä.

Siunattua Uutta Vuotta 2020!
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TOIMINTASUUNNITELMA 2020

TAPAHTUMAKALENTERI 2020

Jäsentilaisuudet:
08.01. Kuntovoimistelu alk. klo 9
20.02. Vuosikokous klo 12, srk-talo
xx. 6. Kesätapahtuma klo 13
 paikka avoin
25.11. Pikkujoulu, srk-talo klo13
24.12. Kunniavartio sankarihaudalla 

Yleisötilaisuudet:
13.03. Talvisodanpäättymisen
 muistotilaisuus 

23.03. Di Erkki Aaltosen luento 
 Mouhijärven lukiolla
 ”Hermosotaa jatkosodan alla 
 v. 1940”  
27.04. Kansallinen veteraanipäivä
20.05. Kaatuneiden muistopäivä
09.11. Di Erkki Aaltosen luento 
 Pukstaavissa ”Kävikö Jatko-
 sodan taistelut hermoille”
xx.11. Kirkkopyhä+lounas srk-talo
06.12. Itsenäisyyspäivän juhla

08.1. Kuntojumppa Pinkissä
 klo 9- jatkuu keskiviikkoisin
20.2. Vuosikokous srk-talossa
 klo 12.00 alkaen
13.3. Talvisodan päättymisen
 muistotilaisuus srk-talossa
 klo 13.00
23.3. Erkki Aaltosen luento
 klo 12.45 Mouhijärven
 yhteiskoulu ”Hermosotaa
 jatkosodan alla 1941 
27.4. Kansallinen veteraanipäivä
20.5. Kaatuneiden muistopäivä

xx.6. Kesätapahtuma paikka avoin
 ilmoitamme paikallislehdessä
xx.11. Veteraanien kirkkopyhä ja 
 lounas srk-talossa
09.11. Erkki Aaltosen luento klo 19 
 Pukstaavissa, ” Kävikö jatko-
 sodan taistelut hermoille”
xx.11. Pikkujoulu 
06.12. Itsenäisyyspäivä
24.12. Kunniavartio sankarihaudalla

Tapahtumista ilmoitetaan tarkem-
min paikallislehden seurapalstalla.
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YHDISTYKSEMME TOIMII

SASTAMALAN SOTAVETERAANIT RY. 
VUOSIKOKOUS 2020

torstaina 20.2.2020 klo 12.00 Vammalan Seurakuntatalolla. 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

KAHVITARJOILU KLO 12.00     

VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

1. Vuosikokouksen avaus
 Puheenjohtaja Pekka Maaranen
2. Kokouksen järjestäytyminen
  - valitaan puheenjohtaja, sihteeri, 
  pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja 
 päätösvaltaisuus (Säännöt § 8)
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Käsitellään vuosikokousasiat 
 (säännöt § 10)

Esitetään
- Toimintakertomus vuodelta 2019
 (Kts kertomus tässä jäsenviestissä)
 Tuloslaskelma ja tase vuodelta 2019
 Toimintatarkastuskertomus vuodelta 2019                   
- Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 
 (Kts. suunnitelma tästä jäsenviestistä)
- Talousarvio vuodelle 2020

Päätetään
- Tilinpäätöksen vahvistamisesta
- Vastuuvapauden myöntämisestä
 tilivelvollisille yhdistyksen tileistä ja
 hallinnosta vuodelta 2019
- Toimintasuunnitelman 2020 
 hyväksymisestä
- jäsenmaksuista vuodelle 2020,
 hallituksen ehdotus: varsinaiset jäsenet,

 veteraanien puolisot ja lesket 0 e,
 kannatusjäsenet 15 e   
- Talousarvion 2020 hyväksymisestä
- Hallituksen jäsenmäärästä v. 2020, 
 hallituksen ehdotus 10 jäsentä.
- Kokouspalkkioista, hallituksen ehdotus:
 ei kokouspalkkioita, ei päivärahoja
- Toiminnantarkastajien palkkioista,
 hallituksen ehdotus: laskun mukaan

Valitaan 
- Yhdistyksen puheenjohtaja v:ksi 2020
- Hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 vuosiksi 2020-2021 (säännöt § 11)
 Hallituksen jäsenet: Erkki Aaltonen,
 Markku Esko, Pekka Koski, Matti Niemi
 ja Hannu Toivonen.
 Erovuorossa: Lauri Koski, Aapo Nurmi, 
 Paavo Sandholm, Pekka Salonen ja 
 Tauno Virtanen

 Toiminnantarkastajat tarkastamaan 
 vuoden 2020 tilejä ja hallintoa.
 Nykyiset ovat Veikko Junnila ja Timo 
 Rantanen, varalle Olli Simola ja Otto  
 Ojansivu.

Ilmoitusasiat 
Kokouksen päätös
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Sastamalan Sotaveteraanit ry.

Perustettu 21.02.1966.  Rn:o 92539

TOIMINTAKERTOMUS
01.01.-31.12.2019

YLEISTÄ

Kulunut vuosi oli 21.2.1966 perustetun 
yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Toi-
minta vuonna 2019 oli edelleen moni-
puolista ulottuen kuntovoimistelusta 
juhlatilaisuuksiin. Yhdistyksen talous 
on vakaa ja olemme voineet eri tavoin 
antaa tukea veteraaneille. Yhdistyk-
semme vuosikokouksessa 20.2.2019 
valittiin puheenjohtajaksi edelleen 
Pekka Maaranen varapuheenjohtajaksi 
Markku Esko.  Hannu Toivonen jatkaa 
sihteerinä ja Pirkko Maaranen talou-
denhoitajana.  Yhdistyksemme toiminta 
on luonnollisesti veteraanikeskeistä, jo 
sääntöjenkin velvoittamana. Kannatta-
jajäsentemme aktiivisuus on entistä tär-
keämpää ja toiminnan vastuu lepää ene-
nevässä määrin nais- ja perinnejäsenten 
harteilla.  Monipuolisen toiminnan 
kohokohtia olivat perinteinen, Pekka 
Maarasen johtama, jo 22. kuntoutus-
matka Pärnuun. Talvisodan päättymisen 
muistotilaisuus 13.3. ja kesäjuhla 15.6. 
keräävät vuodesta toiseen runsaasti 
osallistujia.   Yhdistyksemme aktiiviset 
ja ahkerat naiset Paula Juvelan johdolla 

ovat hienolla palvelumielellä kahvitta-
neet ja ruokkineet osanottajia eri tilai-
suuksissamme.

HALLINTO

Hallitus: Pekka Maaranen (pj.), Lauri 
Koski (kunniapj.) Markku Esko (vpj.), 
Hannu Toivonen (siht.), Erkki Aaltonen, 
Pekka Koski, Matti Niemi, Aapo Nurmi, 
Pekka Salonen, Paavo Sandholm, Tauno 
Virtanen.
Työvaliokunta: Pekka Maaranen pj., 
Lauri Koski, Markku Esko,  Hannu Toi-
vonen
Toiminnantarkastajat: Veikko Junnila 
ja Timo Rantanen, varalla Olli Simola  ja 
Otto Ojansivu
Varapuheenjohtaja Markku Esko: ti-
laisuuksien ohjelmat ja juonto.
Sihteeri Hannu Toivonen: pöytäkirjat, 
merkkipäiväonnittelut, juhlajärjestelyt.
Hengellinen työ: Seurakunnan papit. 
Markku Lindroos ja Hannu Toivonen: ha-
vuseppeleet.
Talous: Pirkko Maaranen.
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Erkki Aaltonen ja Hannu Toivonen 
keskustelevat kesäjuhlassa.

Kiikan torvisoittokunta, johtajana Risto Perttula.



7

Kuntovoimistelu: ohjaajana Marko Mik-
kola.
Naisten keittiö- ja tarjoilutoimintaa 
johtaa Paula Juvela.
Kunnianosoitukset sankarihaudalla: 
Markku Esko.
Lipunkantajat: Pekka Maaranen: Suo-
men lippu, Simo Lehtomäki: yhdistyksen 
lippu.
Sastamalan kaupungin veteraaniasian 
neuvottelukunta: Pekka Maaranen
Pirkanmaan Sotaveteraanipiiri ry:n 
hallitus: Pekka Maaranen
Jäsenviesti: Pekka Maaranen
Jäsenasiat: Pekka Maaranen, Pirkko 
Maaranen

JÄSENISTÖ
Yhdistyksemme jäsenmäärä 31.12.2019: 
Varsinaisia jäseniä 32, joista naisia 13 ja 
miehiä 19. Kannattajajäseniä 412.

Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja on 
Lauri Koski ja kunniajäseniä ovat Matti 
Niemi, Paavo Kaunisto, Aino Sandholm.  
Vuoden aikana nukkui pois 5 varsinaista 
jäsentä, 2 puolisojäsentä, 5 leskijäsentä 
ja 7 kannattajajäsentä. Yhteensä 19 jä-
sentä.

TOIMINTA

Jäsentilaisuudet:
09.01. Kevätkauden kuntovoimistelu 
 Torikeskuksessa
20.02. Vuosikokous seurakuntatalolla
15.06. Kesäjuhla Sastamalan Wanhassa 
 Pappilassa. 

04.09. Syyskauden kuntovoimistelu
 Torikeskuksessa
14.09. Uutispuurojuhla   
28.11. Pikkujoulujuhla seurakuntatalolla
24.12. Kunniavartio sankarihaudalla

Retket: 
03.-08.06. Pärnun kuntoutusmatka, 34 
osallistujaa.

Yleisötilaisuudet:
13.03. Talvisodan päättymisen
 muistotilaisuus
25.03. Erkki Aaltosen luento yläkoulu-
 laisille Äetsän koulussa 
27.04. Kansallinen veteraanipäivä
20.05. Kaatuneitten muistopäivä.
04.11. Kirkkopyhä + lounas Vammalassa
11.11. Erkki Aaltosen luento Pukstaavissa

Seppele sankaripatsaalla 13.3.2019.
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06.12. Kunnianosoitus sankarihaudoilla 
 ja Itsenäisyyspäivän juhla.
24.12. Veteraanien kunniavartio Tyrvään 
 kirkon sankarihaudalla.

VETERAANITYÖ

Toiminnassamme on pyritty tukemaan 
veteraanien henkisen ja fyysisen kun-
non ylläpitoa.  Arvostusta ja kunnioi-
tusta osoitamme monipuolisella ohjel-
malla kuten jäsen- ja juhlatilaisuuksilla 
sekä yleisötilaisuuksilla.  Mielenvirke-
yden ja kunnon ylläpitämiseksi olem-
me järjestäneet viikoittaiset kunto- ja 
allasvoimistelut.  Erityisesti kiitoksen 

Vilho Pikku-Sianoja ja Lauri Koski seuraavat  
vuosikokouksen kulkua.

Arto Satonen puhuu talvisodan päättymisen 
muistotilaisuudessa 13.3.2019

ansaitsee Marko Mikkola. Hän on toi-
minut hyvänä kuntovoimistelun ohjaaja-
na viikoittain vuodesta toiseen ja ilman 
veloitusta. Pärnun kuntoviikolla oli mu-
kana 34 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. 

Merkittävän rahallisen  tuen toteutim-
me antamalla tunnuksen omaaville jäse-
nille sekä heidän leskijäsenille 150 eu-
ron lahjakortin, yhteensä 69 henkilölle. 
Lahjakortit voi käyttää ruoka- ja lääke-
ostoksiin. 
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Itsenäisyyspäivän seppelpartio.

Harri Ketamo puhumassa lukion itsenäisyysjuhlassa 5.12.2019.

Poisnukkuneiden veteraanijäsenten 
muistoa on kunnioitettu laskemalla siu-
naustilaisuuksissa havuseppeleet.  Vete-
raanijäsentemme merkkipäivät on huo-
mioitu myös jalkahoitoon tai hierontaan 
oikeuttavalla lahjakortilla.

PERINNE- JA 
TULEVAISUUSTYÖ

Pysyvä näyttelymme Sylvään koululla 
kertoo sota-ajan 1939-45 tapahtumista ja 
puhdetöistä. Näyttelyyn on vapaa pääsy 
koulupäivinä. 

Perinnetyö on edelleen noudatta-
nut vanhaa kaavaa; luento- ja DVD-
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esityksiä. Kouluilla on toteutettu pe-
rinnetyötä. Erkki Aaltosen luennoi 
25.3.19 Äetsän koululla (yläkoulu) 
aiheesta:”Viime sotien aika ja sen mer-
kitys.” Aaltosen videoesityksen sisältö 
oli: ”Suurtaistelut Laatokan itäpuolella 
Nietjärvellä 1944.” Tässä esityksessä 
kuvattiin sotien loppuvaiheessa Neu-
vostoliiton yritystä vallata Suomea 
suurin mies- ja materiaalivoimin. Itse-
näisyys kuitenkin säilyi, suurhyökkäys 
torjuttiin. Tilaisuudessa oli 70 kuulijaa. 
Edelleen Erkki Aaltonen luennoi an-
siokkaasti ja toteutti perinne- ja tulevai-
suustyötä pitämällä luennon 11.11.19 
Pukstaavissa aiheesta:”Itsenäisen Vi-
ron merkitys Suomelle.” Pääteemat 
olivat Suomen apu Viron vapausso-
dassa 1918-19. Suomen salainen apu 
Viron itsenäistyessä uudelleen 1989-
91, asiantuntijana tohtori Heikki Raus-
maa Viron ystävyysseurasta (Tuglas 
-seura).  Lukiolaisille Erkki luennoi 
Vammalan rykmentin(JR 36) vaiheista 
jatkosodassa, osanottajia oli 36 henki-
löä. Toimintamme kokonaisuudessaan 
noudattaa pääpiirteittäin jo vuosia sit-
ten hyväksyttyä ns. elinkaariohjelmaa.   
Perinnetyötä ovat ansiokkaasti toteut-
taneet  Erkki Aaltonen lisäksi monet 
muutkin henkilöt.

KIITOS
Ilahduttavaa on todeta kannattajajäsen-
ten runsaslukuinen osallistuminen eri ta-
pahtumissa.  Tunnuksen omaavia jäseniä 
osallistuu edelleen  eri toimintamuotoi-
hin.  Aktiiviset naisjäsenet  takaavat ti-
laisuuksien onnistumisen huolehtien mo-
ninaisista tehtävistä. Kaikki me yhdessä, 
sinä ja minä, kannamme vastuuta toimin-
nasta ja saamastamme arvokkaasta perin-
nöstä Pekka Maarasen, Markku Eskon ja 
Lauri Kosken ohjauksessa. ” Hoivatkaa, 
kohta poissa on veljet. Muistakaa, heil-
le kallis ol´ maa. Kertokaa lastenlapsille 
lauluin, himmetä ei muistot koskaan saa.”

Yhdistyksen hallitus kiittää kaikkia 
toimijoita ja jokaista jäsentä hyvästä toi-
mintavuodesta 2019.  Edelleen lämmin 
kiitos kaikille yhdistyksen toimintaa mo-
nin tavoin tukeneille. Parhaat kiitokset 
Sastamalan kaupungille ja Sastamalan 
seurakunnalle.  

Sastamalan Sotaveteraanit ry:n 
hallitus
Pekka Maaranen (pj.), Lauri Koski (kun-
niapj.), Markku Esko (vpj.), Hannu Toivo-
nen (siht.),  Erkki Aaltonen, Pekka Koski, 
Matti Niemi, Aapo Nurmi, Pekka Salonen, 
Paavo Sandholm, Tauno Virtanen.

OSOITTEEN MUUTTUESSA
Muistattehan tiedottaa osoitteen muuttuessa: 

Pekka Maaranen, puh. 050 551 2669
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Kevään yleisöluento: ”Hermosotaa jatkosodan alla 1941”
Paikka: Mouhijärven yhteiskoulu
Aika: Maanantai 23.3.2020 klo 12.45 – 15

DI Erkki Aaltosen esitys yläkoululle ja yleisölle miten jännittynyt tilan-
ne kävi hermoille jatkosodan alla. Lyhyen luennon ohella katsotaan vi-
deo Neuvostoliiton suurhyökkäyksen torjumisesta Laatokan itäpuolisessa 
Karjalassa kesällä 1944. Veteraanit osallistuvat keskusteluun opiskelijoi-
den kanssa.

Syksyn yleisöluento: ”Kävikö jatkosodan taistelut hermoille”
Paikka: Pukstaavi
Aika: Maanantai 9.11.2020 klo 19.00

DI Erkki Aaltosen luento siitä, 
miten sotilaat, heidän esimiehen-
sä ja kotirintama koki Karjalan 
vapauttamiseksi käydyt taistelut. 
Paikalla lukion historian kurssi. 
Sota-ajan ja vaaran vuosien vete-
raanit vastaavat opiskelijoiden ja 
yleisön kysymyksiin.

Tilaisuudet ovat maksuttomia. 
Yleisö on tervetuulut kuulemaan 
ja keskustelemaan molemmille 
luennoille.

ERKKI AALTOSEN LUENNOT
VUONNA 2020
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Muutto Venäjälle on suomalaiselle ihan 
oman juttunsa. Yhteinen historiamme kun 
on niin raskas. Sinne kuitenkin vaimoni 
kanssa muutimme. Vuosista siellä tuli 
kuitenkin rikkaita ja rakkaita.

Monet paikat, joista olin vain kuullut, 
alkoivat elää. Rukajärven tie tuli tutuk-
si. Karhumäessä oli bussin taukopaikka. 
Kontupohjassa saarnasin useasti. Petros-
koista löytyi sukulaisia. Suuri Syväri yli-
tettiin henkeä pidätellen. Pienen Rajajoen 
ylitystä tuskin huomasi. Terijoella mekin 
lomailimme ja Viipurista ostimme pella-
vakankaat.

Mutta näimme myös toisin silmin. 
Leningradin piirityksen muistopäivä oli 
koskettava. Voitonpäivän paraatissa oli 
tunnelma korkealla. Lasten ojentamat 
kukkakimput veteraaneille lämmittivät 
mieltä.

Elin jonkinlaisessa välimaastossa. Mi-
nulle suomalaisena jäi erityisesti mieleeni 
erääseen muistolaattaan liittynyt koke-
mus.

Olin katsellut muistolaatta ennenkin. 
Se oli pystytetty kylän keskustaan. Paik-
ka oli kotikylämme Koltushi, suoma-
laisittain Keltto, 30 kilometriä Pietarista 
itään. Taulussa oli suuri joukko nimiä, 

vuosina 1941-1945 kaatuneita paikka-
kuntalaisia.

Tuolla kerralla minulla oli aikaa. Py-
sähdyin lukemaan nimiä. Hämmästyin 
ja hämmennyinkin. Kyrillisten kirjainten 
takaa paljastui supisuomalaisia nimiä. 
Osasin kyllä niitä odottaa, olinhan inke-
rinsuomalaisten vanhoilla sydänmailla. 
Mutta että niitä oli niin monta, se oli yllä-
tys. Saattoi joukossa toki olla Amerikasta 
tulleita siirtolaisia tai 1918 Neuvostoliit-
toon paenneiden jälkeläisiä tai muuten 
vain suomalaistaustaisia.

Suomalaisia, kummallakin puolella, 
kaatuneina. Siinä kai sitä sodan mielettö-
myyttä.

Jeesuksen sanat rauhantekijöistä sai 
uutta syvyyttä. Autuaita ovat rauhanteki-
jät, he saavat Jumalan lapsen nimen. Se 
on arvonimistä kaikkein arvokkain. Ja 
parhaita rauhantekijöitä ovat itse sodan 
kokeneet. Teitä tarvitaan, tänäänkin. Tätä 
kirjoittaessani uutiset näyttävät ihmisiä, 
jotka huutavat kostoa. Jeesus puhui aivan 
toista. Autuaita ovat rauhantekijät, he saa-
vat Jumalan lapsen nimen.

Hannu Heikkilä
Sastamalan seurakunnan kappalainen
Inkerin kirkon pappi 2007-2015

AUTUAITA OVAT 
RAUHANTEKIJÄT
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Tammisunnuntain Etappi 
28.1.2019

Tammisunnuntain Etappi

VIP:n puheenjohtaja evl Matti Soini ja juhlapuhuja evl Janne Sarpoma.

Sinisen Ristin luovutus, Luovuttajana pj Matti Soini ja Pekka Salonen avustaa. Juh-
lassa Sinisen ristin saaneet: Lasse Hautala, Timo Jaakkola, Jari Jännetyinen ja Matti 
Riipinen. Lisäksi Tapio Teeri, Aila ja Heikki Sipilä (eivät olleet paikalla). Juhlassa 
luovutettiin myös Kaarlo Koukulle Väinö Valve – mitali.
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Vuosikokous 20.2.2019

Talvisodan päättymisen 
muistotilaisuus 13.3.2019

Yleisöä seuraamassa seppeleen laskua sankarihaudalla 13.3.2019.
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Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2019

Veteraanipäivänä 27.4.2019 luovutettiin Tasavallan Presidentin myöntämä Suomen 
Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I luokan mitali.  Kuvassa kunniamerkin  saajia.

Jenni Jokinen puhumassa kansallisena 
veteraanipäivänä  27.4.2019.

Piirin vuosikokous 23.3.2019
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Pärnun kuntoutumismatka 
3. – 8.6. 2019

Pärnun kuntoutumismatkalle osallistujat yhteiskuvassa.

Rauha Alanko ja Unto Selin esitti-
vät perjantai-illan tapahtumassa 
duettoja.



17

Sastamalan Wanhan Pappilan päärakennus.

Juhlatilaisuuden yleisöä.

Kesäjuhla  15.6.2019  
Sastamalan Wanha Pappila
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Kesäjuhla  15.6.2019  
Sastamalan Wanha Pappila

Olavi Sorva puhui tilaisuudessa mm vertauskuvallisesti hiek-
kalaatikoista. 2,5 vuotias Leo kysyi heti, että missä se hiekka-
laatikko on.

Päivi Keiho ja Olavi Laaksonen esitti-
vät dueton juhlassa.
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Pikkujoulujuhla 
28.11.2019

Pikkujoulun yleisöä.

Osmo Ojansivu 
puhumassa.
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Kunnianosoitus 
sankarihaudoilla 6.12.2019

Seppelpartio lähdössä.

Kunniavartio – sankarihaudalla.
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Lukiolaisten itsenäisyysjuhla

Juhlayleisöä.

Vapaudenviestin
luovutus.
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Minä Kauko Erkki Fabian Seppä synty-
nyt Tyrväällä Liuhalan Sepällä 3.8.1919. 
Vanhemmat  Otto Fabian Seppä ja Lyyli 
Maria s. Pirttilä

Suojeluskunta
Niin kuin muillakin pikkupojilla minulla-
kin oli tussareita jo kouluiässä, mutta var-

sinaisiin aseisiin tutustuin vasta 17-vuotta 
täytettyäni,  liityttyäni Tyrvään Suojelus-
kuntaan.

Suojeluskunnan harjoituksissa olin 
useita kertoja mm. alokaskurssilla Pun-
kalaitumella ja kahtena kesänä Ravanin 
leiripäivillä, jossa monien muiden jou-

MINUN SOTANI

Kauko Seppä sota-aikana.
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kossa oli joka vuosi harmaapää  ”Parka-
non Paroni” (Kommentti : Suojeluskunta-
aktivisti Gustaf Wrede af Elimä)

Maamieskoulu  -  Asevelvollisuus - 
Talvisota
Vuoden 1939 alusta olin maamieskou-
lussa Päivölässä, jossa huonetoverina oli 
Osmo Mäkitalo Tyrväänkylästä. Koulu 
jatkui epävarmoissa oloissa ja syksyllä 
loppui kokonaan.  Vanhemmat oppilaat 
lähtivät Talvisotaan. Minä ajelin pyörällä 
sieltä kotiin ja vartosin kutsua armeijaan. 
Kutsua ei kuitenkaan kuulunut, mutta 
vartiotehtäviä oli jatkuvasti. Tavallisin oli 
keskellä Vammalaa, Rannin Konepajan 
katolla, jossa oli asennettu konekivääri 
ilmatorjuntaa varten.

Asevelvollisuuskutsunnoissa olin 
19.9.1939.  Vasta helmikuun 15 päivä 
1940 sitten lähdin kohti Riihimäkeä. Tyr-
vään asemalla oli parikymmentä nuorta 
miestä, joilla oli sama päämäärä. Viikko 
Riihimäellä oli suureksi osaksi palele-
mista ilmasuojissa, koska sitä pommitet-
tiin jatkuvasti. Jonain iltana sitten huu-
dettiin neliriviin kaikki kamat mukaan. 
Määränpää oli Hausjärvellä, pieni koulu 
Hikiän aseman lähellä. Aluksi olimme 
siviilivaatteissa vain kokartilla lisättynä 
ja myös aseita ei ollut. Viestikalustoa oli 
pari kenttäpuhelinta ja kaapelikela. Näillä 
sitten opeteltiin viestinnän tärkeyttä. En 
aina ollut kovin nöyrä totteleen aliker-
santin toilauksia ja olinkin sitten ensim-
mäisessä ryhmässä, joka irrotettiin jouk-
kueesta. Meitä valittiin ryhmä vetäjinä 
minä ja kaksi muuta. Määränpää  Mikkeli 
ja osasto Renval.  Määräpäivä oli maalis-
kuun 13 päivä 1940.

Välirauha

Rauhan tulo osui kuitenkin samalle 
päivälle ja lähtömme viivästyi jonkun 
päivän. Siellä viestikoulutus jatkui, sul-
keisharjoituksia kasarmin kentällä ja 
maastoharjoituksia Mikkelin ympäristön 
kankailla. Myös sotilasvala tehtiin Mik-
kelin kirkossa.                              
                                                                                                         

Kesä oli levotonta ja ainainen hälytys 
päällä. Heinäkuussa sitten lähdettiin työ-
komennuksille rakentaan puhelinlinjaa 
Mikkelistä Pieksämäelle. Syksyn tullessa 
oli paluu takaisin varuskuntaan Mäntyhar-
julle, viestipataljoona ykköseen. Pidetyssä 
terveystarkastuksessa lääkäri väitti, vasta-
lauseistani huolimatta, etten ole silmälasi-
en vuoksi kelvollinen rivipalveluun, vaan 
tarvitsen sisätöitä. Seuraus oli, että minut 
määrättiin varusvarastolle ylik. Vasankarin 
apulaiseksi. En ehtinyt siellä kauan vanhe-
ta, kun tuli uusi komennus, nyt pataljoo-
nan esikuntaan joka sijaitsi Mäntyharjun 
kirkonkylässä omakotitalossa. Nyt patal-
joonan komentaja, majuri Torniaisen alai-
suudessa. Päivät kuluivat joutuisasti postia 
kirjaten ja kuljettaen postiin ja komppani-
oihin. Kantahenkilöiden palkkarahat sine-
töitiin viidellä lakkasinetillä.

Juhannuksen edellä oli maaottelumars-
si, jolloin kaikki kansa oli marssilla. Kau-
niina kesäsunnuntaina tie oli väkeä täynnä 
ja lahnatkin pitivät häitä sillan kupeessa.                                                                                

Jatkosota
Juhannuksen alusviikolla 1941 sitten 
elämä vilkastui. Pari päivää ennen ju-
hannusta olin vähän huononvointinen. 
Iltasella sain vielä vietäväksi postia 
luutn. Larkakselle kotiin muutaman 
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kilometrin päähän. Olin tosi kipeä ja 
pyytelin, että jos joku veisi sen puoles-
tani. Kukaan ei luvannut ja läksin itse. 
Takaisin tullessani poikkesin varuskun-
nan sairaalaan. Päivystävä tyttö mittasi 
kuumeen ja kutsui paikalle lääkärin. Hän 
totesi, että umpisuoli oli tulehtunut ja 
vaati pikaista leikkausta. Hän tilasi pirs-
sin ja matka Mikkeliin Lääninsairaalaan. 
Leikkaus vielä samana iltana. Nukutuk-
sesta en muista mitään, aamulla vain oli 
helpottunut tunne.   Juhannuspäivänä 
sitten tiedettiin, että oltiin sodassa, kun 
Mikkeliä pommitettiin. Aivan lähelle ei 
pommia silloin tullut, mutta sairaalaa 
alettiin evakuoida. Pari päivää leikkauk-
sen jälkeen puoliraihnaisena kun menin 
päällikön alik. Leppälän puheille. Hän 
haki paperini ja niissä olikin kaksi viik-
koa toipumislomaa. Niin sitten pääsin 
lomalle, kun ensimmäisiä tietoja rinta-
malta tuli.

 Lomani jälkeen palasin HTK:n, joka 
vielä oli Mäntyharjulla.  Muutaman päi-
vän jälkeen sitten meidät lastattiin junaan 
ja matka mullivaunuissa Joensuuhun al-
koi. Sieltä edelleen Tuupovaaraan, jossa 
oltiin muutama päivä. Vääpeli Paasivuo 
toivotti tervetulleeksi sotaan. Sain entisen 
postinhoitajan tehtävät. Yksikkö vain oli 
nyt Viestipataljoona 11. Sitten alkoikin 
korpivaellus (Joensuusta Pitkärantaan). 
Erään pikkujärven rannalla viivyttiin 
muutama päivä. Ryssä oli sinne rakenta-
nut muutaman korsun ja jättänyt ampu-
matarvikkeita. Kokeilimme kalastustakin 
heittämällä käsikranaattia järveen, muttei 
yhtään saatu. Elokuussa sitten saavuimme 
Pitkärantaan. Pitkästä aikaa majoituimme 
taloihin. Pitkäranta oli vasta vallattu ja 
taistelun jäljet vielä siivoamatta.

Korpivaelluksen aikana tutustuttiin 
myös saksalaisiin aseveljiin. Ne olivat 
fiksua ja hyvin kurinalaista, ei ollenkaan 
suomalaisten tapaista joukkoa. Kyllä 
me kadehdimme heidän konjakkejaan ja 
muoniaan, joita he meillekin tarjosivat. 
Sittemmin suhteet viileni, kun meikäläi-
siä kävi varkaissa heidän varastollaan. 

Pitkärannassa viivyttiin pitkään, kun-
nes tie Aunukseen avautui. Majoituimme 
ensin venäläisten rakentamaan vankilei-
riin. Kauan ei vankileiri majapaikkana 
miellyttänyt, vaan muutettiin Nurmoilan 
venäläiseen varuskuntakaupunkiin. Ma-
joituttiin kaksikerroksisen (VP11 Esikun-
ta) talon alakertaan eteläpuolen päätyhuo-
neisiin. Pataljoonan komentajaksi oli nyt 
tullut majuri Hämeen-Anttila. Pataljoo-
nassamme oli täydet kolme komppaniaa 
ja niiden lisäksi esik.komppania, johon 
kuului esikunnan lisäksi viestikenttäma-
kasiini, joka nyt oli myös Nurmoilassa, 
erikoispuhelinjoukkue, jotka olivat lennä-
tinlaitoksen miehiä. Mukana kulki myös 
jo Mäntyharjulla olleet varuskorjaamo ja 
jalkinekorjaamo. Viesti ja muonituslottia 
oli parhaillaan yli 80.            

                                                                                       
 Joulu tuli sodassakin ja se ensimmäi-

nen jäi erikoisesti mieleen. Olin tavan-
mukaisella postireissulla jouluaattona. 
Vaikka piti olla kiire lotat sanoivat, että 
heillä on jouluateria juuri valmis ja mi-
nun on pakko jäädä ruualle. Lotat olivat 
vielä jostain  saaneet riisiä, rusinoita ym. 
herkkuja ja sitten syötiin ja tytöt lauloivat 
joululauluja. Siellä hetkeksi unohtui, että 
sota oli maassa. 

 Eräänä pimeänä iltana Aunuksen tien 
vieressä seisoi pieni viluinen tyttö pyy-
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delleen kyytiä Nurmoilaan. Saatiinhan se 
mahtumaan auton pieneen hyttiin, vaikka 
ahdasta olikin. Tyttö oli Aunuksen teat-
terin näyttelijä Eeva Kaarina Volanen. 
Teatterilla oli näytöksiä Nurmoilassa ja 
Aunuksessa ym.  

 Talvella  1942 oli Nurmoilan armei-
jakunnan hiihtokisat. Hiihtäjiä ja katse-
lijoita oli silloin kenttä täynnä. Saimme 
myös uuden komppanian päällikön, kun 
komentajaksi tuli kapt. Teppola. Erää-
nä iltana hän tuli herättämään minut ja 

2340:n autonkuljettajia ja muita sotilaita.
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pyysi tulemaan huoneeseensa. Hän kaa-
toi minulle suuren lasillisen pöytäviinaa 
ja kehoitti ottamaan siitä. Kun en ollut 
oikein viinamiehiä ensin estelin, mutta 
join sitten lasin pohjaan. Samalla tehtiin 
sinunkaupat. Eihän minusta sitten ollut 
puhekaveriksi ja en tiedä miten pääsin pe-
tilleni, josta aamulla heräsin. Teppola oli 
vain väliaikainen komentaja enkä hänen 
vaiheistaan tiedä. Tilalle tuli kapt. Autero, 
joka olikin sitten sodan loppuun.

Ankaran v. 1941-42 talven kevät saa-
pui nopeasti ja kauniina. Siitä tuli kui-
tenkin pataljoonallemme katastrohvi, 
kun jouduimme pahaan pommisatee-
seen. Vapun päivä oli kaunis ja lämmin 
ja paljon väkeä, joilla oli vapaata, oli 
ulkoilemassa. Lottia ja sotilaita seisoi 
keskuksen edustalla, kun tuli ilmahä-
lytys. Suurin osa katselijoista jäi pai-
koilleen, kun koskaan pommeja ei ollut 
lähelle. Pommikoneita oli viisi ja ne len-
sivät IT:stä välittämättä suoraan yli. Sit-
ten äkkiä kuului hirveä räsähdys. Het-
keä myöhemmin alkoi surkea valitus. 
Juoksin paikalle n. 30 metrin matkan 
ja näky oli hirvittävä. Toimistokersant-
timme seisoi järkyttyneenä kihlattunsa 
Irja Kyllästisen ruumiin vieressä, jolta 
puuttui päälaki. Luutnantti Sarrila siinä 
keskellä muita seisoi ja pyyhki suupiel-
tään, jossa näkyi vähän verta. Hetken 
päästä hän alkoi horjua, jolloin erään 
toisen sotilaan kanssa tartuimme hän-
tä käsivarsista tukien. Parin minuutin 
kuluttua hän oli kuollut.  Myös keittiö-
lottamme Esteri Rautiainen oli saanut 
sirpaleen reitensä läpi.

Pommituksen jälkeen tuli upseereille 
kiire etsiä rauhallisempi paikka. Sel-

lainen löytyikin pari kilometriä län-
teen pienehkön järven rannalta. Sinne 
pystytettiin hiekkarannalle pahviteltat 
ja mielestäni oltiin kuin maalitauluna 
avoimella kentällä. Kertaakaan meitä ei 
kuitenkaan hätyytetty vaikka ylilentoja 
usein olikin.  Kerran kun lotat menivät 
uimaan, niin meitä sotilaita kerään-
tyi rantaan varmistamaan, ettei kukaan 
huku. Kun he olivat uineet tarpeekseen, 
he esittivät, ettei meitä enää tarvittu. 
Emme kuitenkaan lähteneet, jolloin he 
yhteisellä päätöksellä nousivat vedestä. 
Sivuilleen vilkumatta he astelivat ran-
nalla olevaan saunaan kaikilla viimeistä 
muotia olevat uimapuvut, samat kuin 
syntyissään. Ei me myöhemmin enää 
häiritty heidän uimistaan.

Syksyn tultua oli pakko etsiä esikunnal-
le parempi majapaikka. Siihen löytyikin 
hyvin sopiva vanha, mutta kohtalaisen hy-
väkuntoinen jo keisarivallan aikana raken-
nettu rikkaan kauppiaan kaksikerroksinen 
talo. Talo sijaitsi Sutalan kylästä pari kilo-
metriä Aunuksesta Mäkriälle päin.

Syksy 1944 alkoi samoissa tunnelmis-
sa kuin edellisetkin. Suomen rintamilla 
elettiin hiljaiseloa kesäkuun alkuun asti, 
jolloin naapurin puolelta alkoi kuulua 
epäillyttävää liikettä.  VP11 siivosi tu-
tuksi tulleen talon Sutalassa joku päivä 
ennen juhannusta ja leiriytyi ensin Ää-
nislinnan tien varteen. Pari yötä myö-
hemmin alkoi kuulua hirveä meteli ja 
lentotoiminta. Syykin selvisi pian: rys-
sä oli noussut maihin Viteleeseen.  Nyt 
oli rautatie ja myöskin ainoa kunnolli-
nen maantie Suomeen poikki. Sodan-
johto nukkui ruususen unia, kun ei heti 
lähettänyt sinne tehokkaita vastavoi-
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mia. Viteleeseen jäi yhden divisioonan 
kalusto junaan, jota oltiin siirtämässä 
Kannakselle. Aunukseen jäi myös suuri 
osa armeijan raskasta kalustoa. Pataljoo-
namme esikunta vetäytyi Viteleen ohi 
juhannusaattona 1944 metsäteitä pitkin 
ja silloin vielä päästiin autolla, johon 
minut oli määrätty autonkuljettajan li-
säksi. Ensimmäinen pysäys oli sitten Ra-
jakonnun autiokylä, jonka Stalin oli tyh-
jentänyt jo 1930-luvulla. Kylä oli suuri, 
varmaan parisataa taloa ja sijaitsi lähellä 
Suomen vanhaa rajaa. Muutaman päivän 
jälkeen siirryttiin johonkin Salmin vai-
heille. Paikka olisi ollut mukava, mutta 
rautatykki kävi louskuttamassa joka yö 
vieressä ja upseerit kait pelkäsivät vas-
taiskua. Tehtiinkin sitten pidempi hyppy 
Läskelään, joka on Sortavalan lähellä. 
Majoituttiin pieneen yksinäiseen taloon 
parin kilometrin päähän Läskelän pape-
ritehtaasta.  Paikka oli rauhallinen, vain 
kerran parvi maataistelukoneita kävi 
säikyttämässä. Kylässä oli silloin vielä 
siviilejä ja heitä käytiin auttamassa hei-
nänkorjuussa.

Rauhan aika
Rintamat olivat nyt vakiintuneet Uuk-
sun-Pitkärannan vaiheille. Rauhanhu-
huja kulki jatkuvasti ja 19 päivä syys-
kuuta se odotettu ja pelätty sitten tuli. 
Taisi siinä monen jermun silmäkulma 
kostua, kun kuuli ankarat ehdot vuosien 
taisteluiden jälkeen. Sitten alkoi kiire 
vetäytyminen pois luovutettavalta alu-
eelta. Matkamme jatkui Savonlinnaan ja 
majoituttiin melkein tyhjälle Aholahden 
parakkikylään muutamaan parakkiin. 
Tehtäväni eivät paljon poikenneet enti-
sistä, paikka vain oli toinen. Tilaisuus 

oli myös tutustua siviilielämään. Yksi 
tilaisuus sentään jäi mieleen. Pyöräilles-
säni kaupungilla tapasin minulle oudon 
sotilaan, joka kertoi, että Olavinlinnassa 
on tanssit, että lähdenkö mukaan. Olin 
heti valmis vaikka vähän pelkäsinkin 
vastaanottoa. Meidät kuitenkin lausuttiin 
tervetulleiksi. Ritarisali oli upein ympä-
ristö missä olen tanssinut. Tyttöjä oli tu-
sinan verran ja sotilaista saman verran. 
Ilman saattoseuraa kuitenkin jäin. Hu-
vitilaisuudet silloin oli kielletty, mutta 
tällaisia nurkkajumbbeja salaa pidettiin.                                                                       
Aika Savonlinnassa oli pitkäveteistä, 
kun varrottiin kotiin pääsyä, eikä oikein 
mitään tapahtunut. Miehet kunnostivat 
jälellä olevaa kalustoa. Pari kuukautta 
siinä vietettiin kunnes tuli kotiutuskäsky. 
Vielä sekin tapahtui mutkan kautta, kun 
kaikki armeijan tavarat luovutettiin Hei-
nolassa. Vain vaatekerta ilman manttelia 
sai pitää.

Yhteenvetona voi todeta, että patal-
joonamme, joka oli vahvuudeltaan n. 
700 miestä ja n. 80 naista, selvisi so-
dasta yllättävän vähin tappioin. Joitain 
pikku kahakoita lukuun ottamatta se ei 
joutunut rintamavastuuseen, ei edes Vi-
taleen vastaiskuun. Kokonaistappiom-
me, joita en kyllä kovin tarkkaan tiedä 
olivat ehkä 30 vaiheilla ja niistä lottia 
n. kolmannes.

Lyhennelmä Kauko Sepän  alkuperäis-
tekstistä. Koonnut vävy Reino Nummi ja 
kirjoittaja Pirkko  Maaranen

Kommentti: Kauko Seppä on kirjoitus-
ta koottaessa 5.1.2020 Sastamalan Sota-
veteraanit ry:n iäkkäin veteraanijäsen, 
kunnioitetut 100-vuotta.
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Tyrvääläinen Mirja Silveri, 91, palaa aja-
tuksissaan vuosikymmenten taakse. Sota-
aikaan hän oli ikänsä puolesta pikkulotta, 
mutta sai usein hoitaakseen samoja tehtä-
viä kuin aikuislotat.

Myöhemmin Silveri oli mukana perus-
tamassa Vammalan seudun sotaveteraa-
nien naisjaostoa, ja hän osallistui pitkään 
yhdistykseen veteraanitoimintaan.

”Muistan kuin eilisen päivän talviso-
dan aamun, jolloin me lapset menimme 
kouluun, ja se olikin täynnä evakoita. 
Koska Muistolan vanha yläkoulu sijaitsi 

Nuupalassa lähellä rautatieasemaa, sinne 
oli lyhyt matka purkaa ihmisiä junasta, 
ja sieltä siirrellä eteenpäin eri puolille 
pitäjää.

Koululla oli aikamoinen kaaos. Pää-
simme kuitenkin hakemaan tavaramme 
pulpeteista ja palasimme kotiin.

Koulunkäyntimme siirrettiin toisaalle 
Muistolan alakouluun, ja samalla päivit-
täinen matka Vinkkilästä piteni. Kuljim-
me tietenkin kävellen, ei siihen aikaan 
tunnettu mitään koulukyydityksiä.

Kotini lähellä oli maantie- ja rauta-
tiesilta. Talvisodan aikana veljeni kävi 
vuorollaan siltavahtina nuorten suojelus-
kuntapoikien kanssa. Varovaisuus on aina 
hyväksi!

Sotaväkeen veli meni juuri jatkosodan 
edellä. Hän ehti olla armeijassa kolme 
kuukautta ennen rintamalle joutumis-
taan. Entisaikaan monet olivat kyllä 
joutuneet ja tottuneet tekemään raskaita 
töitä hyvin nuoresta alkaen, mutta eivät 
sentään sotimaan tykistön tulenjohtoteh-
tävissä vain lyhyen koulutuksen jälkeen. 
Monta kertaa veljeni haavoittui, mutta 
sairaalareissujen jälkeen palasi aina ta-
kaisin rintamalle. Hän selvisi hengissä 
sodan loppuun.”

Käsineitä ja kypäränsuojuksia
”Jo ennen talvisotaa olin innokas pikku-
lotta. Kokoonnuimme Vammalan kes-
kustan tuntumassa, ja ohjaajina toimivat 

PIKKULOTTA TEKI ISOJEN TÖITÄ

Pikkulotta Mirja Haapakka (nyk. Silveri) lotta-
puvussaan.
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Komendantti Pohjola sekä muonituslotat Eeva-
Liisa Matinheimo ja Mirja Haapakka.

Tili2:n komendantti Pohjola oli aiemmin ollut 
diplomaattina Ranskassa.

muun muassa Aili Hongisto, Martta Hei-
nonen ja Esteri Salli.

Meiltäpäin mukana oli monta tyttöä. 
Jaksoimme vielä illalla pompottaa yli 
viiden kilometrin matkan mennen tullen, 
vaikka samana päivänä oli jo kävelty kou-
luun neljä, viisi kilometriä suuntaansa.

Paluumatkalla ikävästi haittasi, kun 
aseman lähellä tiensivun jyrkänteessä 
Asemanmäen isot, vähän ilkeät pojat kyt-
täsivät ja pelottelivat meitä. He lähtivät 
peräämme ja juoksimme pakoon hen-
kemme edestä. Heistä se ehkä oli kivaa, 
meistä ei. Taisi siinä heiltä olla vähän po-
litiikkaakin mukana.

Osanotto pikkulottiin oli joka tapauk-
sessa runsas. Siellä ei puhuttu politiikas-
ta, eikä osallistujilla ollut puoluerajoja. 
Omaltakin kylältä eräästä vähävaraisesta 
suurperheestä kaksi tyttöä kävi pikku-
lotissa, vanhempi sisar oli rintamalotta. 
Mistä kaikki mahtoivat saada rahaa lot-
tapuvun kankaaseen? No, ei kai se puku 
tainnut olla niin välttämätön.

Kokoontumisissa tehtiin monenmois-
ta. Laulettiin usein, meillä oli oma pieni 
sinikantinen laulukirjakin. Sodan aika-
na olimme mukana sankarihautauksissa, 
kunniavartiossa kirkossa. Käsitöitä teh-
tiin ahkerasti, muun muassa sukkia ja kä-
sineitä rintamalle. Tumppuihin kudottiin 
yksi sormi eriksensä, liipaisinta varten. 
Myös kypäränsuojuksia teimme paljon. 
Harmi ettei itselle – ja jälkipolville – jää-
nyt muistoksi mitään.

Ei jäänyt kolmesta lottapuvustanikaan, 
jotka ompelija naapurissa valmisti. Jäl-
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kikäteen asia on kyllä harmittanut, olisi 
pitänyt säästää. Kaksi ensimmäistä jäivät 
pieneksi. Rauhansopimuksen jälkeen lot-
tapukua ei saanut enää missään käyttää. 
Koska kaikesta oli pulaa, kolmannesta 
puvustani tehtiin minulle uusi hame. Sii-
hen laitettiin tulipunaisia koristeita.”

Reikäleipää rintamalle
”Olen aina leiponut mielelläni, mukulas-
ta asti kodin ulkopuolellakin. Talvisodan 
aikaan ja jatkosodan alussa lotat huo-
lehtivat armeijan tarvitsemasta leivästä. 
Niitä leivottiin taloissa, joissa oli isot 
leivinuunit.

Kävin äitini kanssa naapurissa Impo-
lassa leipomassa litteää ruisleipää, jota 
otettiin taikinasta neliskanttisella muotil-
la. Valmiit leivät pakkasimme korkeisiin 
pahvilaatikoihin ja ne lähetettiin eteen-
päin.

Impolan emäntä Annikki Sipilä oli lot-
tien Kaukolan, Vinkkilän ja Myllymaan 
ryhmän vetäjä, ja hän pyysi minua usein 
avuksi, koska tekijöitä kaivattiin koko 
ajan. Vaikka periaatteessa olin pikkulotta, 
tein paljon aikuisten vastuullisia töitä.

Muonittaminen oli laajaa ja näkyvää 
lottatoimintaa, ja itsekin kiersin monessa 
eri paikassa. Esimerkiksi Vammalan seu-
ratalossa oli armeijan jatkuva muonitus, 
varikolla kanttiini. Aittalahden koululle 
koottiin rintamalle lähteviä joukkoja ja 
siellä pihassa oli kenttäkeittiö.

Muistan Aittalahden koululta kaksi 
koreaa siurolaista poikaa, vapaaehtoiset 
17-vuotiaat kaverukset. Heillä molem-

Tiliosaston helsinkiläiseltä toimistovirkailijalta 
Aino Ahoselta klapin halkaiseminen käy käte-
västi.

Ester Kytövuori Tili 2 kenttäkeittiöllä.
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Venäjän kartanon herra Pauli Pättiniemi soutaa muonituslotat Eeva-Liisa Matinheimon ja Ester Ky-
tövuoren Kaukolasta Tyrväänkylän puolelle. Tyrvään voimalaitosta ei silloin vielä ollut rakennettu.

milla sattui olemaan sukunimi, joka on 
puun nimi. Nämä pojat lauloivat yhdessä 
koulun parvella niin, että se kaikui kauas. 
Kaikilla kuulijoilla meni kylmät väreet 
selässä, jotkut itkivät. Usein sotaan läh-
tijät avustivat lottia keittiössä, ja nuokin 
pojat olivat kanssamme perunoita kuori-
massa. Toinen heistä kaatui melkein heti, 
luimme muutaman viikon päästä kuolinil-
moituksen lehdestä.”

Sopu sijaa antoi, iso ilo vähästä
”Jatkosodan aikana Helsingistä siirrettiin 
Tyrväälle osa sotatalousesikunnasta. Ti-
liosasto kakkonen toimi Kaukolassa, ja 
minua pyydettiin sinne muonitustöihin. 
Tili 2:n asioista ja tekemisistä ei silloin 
paljon kylässä puhuttu tai tiedetty, kaik-

ki oli kovin salaista. Sitä kutsuttiin vain 
esikunnaksi.

Pohjalan talon pihassa oli kenttäkeit-
tiö, Ala-Knaapilla muonituspaikka, missä 
kaikki kävivät syömässä. Knaapin suu-
reen saliin valmistettiin laudoista pitkät 
pöydät ja penkit.

Kulmakunnan muissakin taloissa teh-
tiin toimistotöitä ja henkilökuntaa ma-
joittui niissä. Usein asuminen oli aika 
ahdasta, kun oman väen ohella talossa 
saattoi olla myös paljon siirtolaisia. Sopu 
kumminkin antoi sijaa, elettiin hyvässä 
yhteisymmärryksessä. Ehkä mukana oli 
vielä sitä talvisodan henkeä.

Muutamat toimiston naiset toivat äi-
tinsä Helsingistä pommituksia pakoon 
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Tyrväälle. He olivat hyvin tyytyväisiä, 
kun saivat jostain väliaikaisen asunnon. 
Omassakin kodissani oli yhden kesän 
opettajaperheen rouva ja poika Pohjan-
maalta. Mies oli vänrikki, ja Kaukolassa 
hän esiintyi aina sotilaspuvussa.

Armeijan väen ikähaarukka oli suuri, 
jotkut olivat siviilipuvussa, toiset sotilas-
vaatteissa. Monenlaista sotilasarvoa jouk-
koon mahtui; sotamiestä, korpraalia, ker-
santtia, vääpeliä, luutnanttia, kapteenia. 
Lähettejä oli kaksi, toinen suomenruot-
salainen, toinen äkkiväärä lappalainen. 
Lähetit kävivät joka päivä polkupyörällä 
ainakin kerran Vammalassa.”

Hääkakun karu kohtalo
”Tili kakkosen kuukausina kerkisin ko-
kea kaikenlaista. Erään talon isossa pir-
tissä pidettiin vappulaulajaiset, ja monel-
la toimistovirkailijalla oli ylioppilaslakki 
päässä. Seinän vieriä kiersivät penkit, is-
tuimme käsikoukussa, lauloimme hei-
rullaati-rullaatia ja heiluimme samaan 
tahtiin. Vähästä syntyi iso ilo!

Kerran samalla porukalla pidettiin tanssit. 
Ruokasalin pitkät penkit ja pöydät siirrettiin 
sivuun, jotta saatiin keskilattialle tanssitilaa.

Vähemmän mukavaa oli, kun yksi 
helsinkiläisneitokainen oli menossa nai-
misiin. Sulhanen tuli vihkiäisiään varten 
lomalle rintamalta. Morsian oli säästänyt 
voi- ja sokeriannoksensa, jotta sai kerät-
tyä aineet hääkakkuun. Hän vei leipo-
mansa kakun yöksi talon kellariin – ja 
siellä rotat söivät kaiken.

Silloin kaikilla oli paha mieli. Pääasia tuli 
kuitenkin hoidettua eli pari sai toisensa.

Kun sota loppui ja miehiä kotiutettiin 
rintamalta, Tyrvään asemalle saapui junia 
ympäri vuorokauden. Täältä eteenpäin 
matkaaville tarjottiin vuoroin puuroa ja 
vuoroin hernesoppaa. Olin siellä kolme 
vuorokautta töissä Vammalan Konepajan 
johtajan Anna Ranni-Kauniston kanssa. 
Varikon sotilaat hoitivat kenttäkeittiön, 
me ruoan tarjoilun varastorakennuksessa.

Sodan päättymisen juhlaruokailu Tyr-
vään yhteiskoululla oli myös ikimuistoi-
nen tapaus.

Lottien Kaukolan ryhmä teki Nieme-
län leipomossa lihapullia, taikinaa oli iso 
mollallinen. Molla on leipomokieltä ja 
tarkoittaa taikinakaukaloa. Sama ryhmä, 
joka valmisti miehille syötävät, myös 
tarjoili ne. Silloin ei enää saanut käyttää 
lottapukua, vaan piti olla siviilivaatteet 
päällä.”

Paljonko meitä vielä on?
”Olisi mukava tietää, paljonko Sastama-
lassa on vielä elossa sota-aikana muonitus-
tehtäviin osallistuneita lottia tai pikkulottia. 
Millaisia kokemuksia ja muistoja heillä on? 
Entä muistaako joku pikkulotta esimerkiksi 
kokouksista ennen talvisotaa?”

Jos osaat vastata Mirja Silverin (o.s. 
Haapakan) kysymyksiin ja sinulla on tie-
toja henkilöistä, voit kertoa niistä sähkö-
postilla osoitteeseen pirjo.silveri@gmail.
com. Kiitos jo etukäteen!

Pitokokki Mirja Silveri kertoo lottien 
sota-ajan muonituksista sekä paikallisesta 
veteraanitoiminnasta myös kesällä 2019 
julkaistussa, Warelian kustantamassa Sas-
tamalan ruokaperinnekirjassa HYVVÄÄ!
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Kiitos jäsenille ja
yhteistyökumppaneille
kuluneesta vuodesta ja

hyvää vuotta 2020!

SASTAMALAN 
SOTAVETERAANIT RY.


