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PUHEENJOHTAJAN
PÖYDÄLTÄ

Päättynyt toimintavuosi kului hyvin samoissa merkeissä kuin edellinen-
kin. Pandemia jatkui ja muutti muotoaan ja esti useamman yleisötilaisuu-
temme. Perinteisen puurojuhlan pystyimme kuitenkin viettämään vähän 
rauhallisemmassa tilanteessa. Myös veteraanien ja maanpuolustusjärjes-
töjen yhteinen kirkkopyhä järjestettiin isänpäivänä. Tilaisuuksiin osallis-
tuneiden veteraanien määrä on korkean iän myötä vähentynyt.
Yksilötasolla olemme kuitenkin voineet tukea veteraanejamme, heidän 
puolisojaan ja leskiään taloudellisesti. 
Yhdistyksemme veteraanijäsenistä miehiä on 11 ja naisia 6, heidän yh-
teinen keski-ikänsä on 96 vuotta. Kaksi vanhinta veteraaniamme ovat 
täyttäneet kunnioitetut 100 vuotta. 
Viimeiseen iltahuutoon kutsuttiin 5 veteraania. Kunnioitamme heidän 
muistoaan.
Toimintasuunnitelmamme on vielä osittain avoin koronapandemian ko-
koontumisrajoitusten vuoksi. Ilmoitamme paikallislehtien järjestöpals-
talla toteutuvista tilaisuuksista.     
Vielä tarvitsemme yhteisiä ponnistuksia voidaksemme tukea näitä kun-
niakansalaisiamme. 
Jäsenmaksun maksamalla olet yhdistyksen kannatusjäsen ja samalla tuet 
toimintaamme. Kannatusmaksu on vapaaehtoinen.
Siunattua vuotta 2022

Pekka Maaranen
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TOIMINTASUUNNITELMA 2022
Jäsentilaisuudet:
xx.01. Kuntovoimistelu alk. 
13.03. Seppeleenlasku Talvisodan 
 päättymisen muistopäivänä 
 klo 12.00
23.03. Vuosikokous klo 12,
 srk-talo
xx. xx. Puurojuhla
24.12. Kunniavartio sankarihaudalla 

Yleisötilaisuudet:
21.3. Erkki Aaltosen luento
 Mouhijärven yhteiskoululla
 klo 13. Kts. tark. s. 20.
27.04. Kansallinen veteraanipäivä
20.05. Kaatuneiden muistopäivä
xx.11.  Kirkkopyhä
10.11. Erkki Aaltosen luento
 Vammalan lukion juhla-
 salissa. Kts. tark. s. 20.
06.12.  Itsenäisyyspäivän juhla

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

kantamiseen vainajan ilmaisemasta 
tahdosta tai omaisten toiveesta.                                                                                                                                       

Palvelun tarkoitus on saattaa kun-
niakansalaisemme arvokkaasti hau-
dan lepoon vainajan ja omaisten toi-
veita kunnioittaen.

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

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

Evp-sotilaiden saattoapu
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YHDISTYKSEMME TOIMII

Sastamalan Sotaveteraanit ry. 
vuosikokous 2022

keskiviikko 23.3.2022 klo 12.00 Vammalan Seurakuntatalolla.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.    

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 2021
 (Kts kertomus tässä jäsenviestissä)
 Tuloslaskelma ja tase vuodelta 2021
 Toimintatarkastuskertomus vuodelta 
 2021                   
- Toimintasuunnitelma vuodelle 2022 
 (Kts. suunnitelma tästä jäsenviestistä)
- Talousarvio vuodelle 2022

Päätetään
- Tilinpäätöksen vahvistamisesta
- Vastuuvapauden myöntämisestä
 tilivelvollisille yhdistyksen tileistä ja
 hallinnosta vuodelta 2021
- Toimintasuunnitelman 2022 
 hyväksymisestä
- jäsenmaksuista vuodelle 2022,

 hallituksen ehdotus: varsinaiset jäsenet,
 veteraanien puolisot ja lesket 0 e,
 kannatusjäsenet 20 e   
- Talousarvion 2022 hyväksymisestä
- Hallituksen jäsenmäärästä v. 2022, 
 hallituksen ehdotus 10 jäsentä.
- Kokouspalkkioista, hallituksen ehdotus:
 ei kokouspalkkioita, ei päivärahoja
- Toiminnantarkastajien palkkioista,
 hallituksen ehdotus: laskun mukaan

Valitaan 
- Yhdistyksen puheenjohtaja v:ksi 2022
- Hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 vuosiksi 2022-2023 (säännöt § 11)
 Hallituksen jäsenet: Lauri Koski,
 Markku Esko, Pekka Koski, Matti Niemi, 
 Hannu Toivonen ja Erkki Aaltonen
 Erovuorossa: 
 Pekka Maaranen, Aapo Nurmi, Antti
 Ollila, Tauno Virtanen ja Pekka Salonen.

 Toiminnantarkastajat tarkastamaan 
 vuoden 2022 tilejä ja hallintoa.
 Nykyiset ovat Veikko Junnila ja Timo 
 Rantanen, varalle Markku Lindroos ja 
 Peter  Johansson.

Ilmoitusasiat 
Kokouksen päätös
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Sastamalan Sotaveteraanit ry.

Perustettu 21.02.1966.  Rn:o 92539

TOIMINTAKERTOMUS
01.01.-31.12.2021

YLEISTÄ

Kulunut vuosi oli 21.2.1966 perustetun 
yhdistyksemme 55. toimintavuosi. Toi-
minta vuonna 2021 oli jo toista vuotta 
peräkkäin koronapandemian rajoittamaa.  
Kunnioitimme ja noudatimme yhteiskun-
nan asettamia rajoituksia. Epidemiasta 
huolimatta toimintamme ulottui kuntovoi-
mistelusta juhlatilaisuuksiin ja hallinnon 
vaatimat kokoukset pidettiin normaalisti.  
Puheenjohtaja Pekka Maaranen on osal-
listunut Sotaveteraaniliiton piiri- ja val-
takunnantason kokouksiin. Yhdistyksen 
talous on vakaa ja olemme voineet eri 
tavoin antaa tukea veteraaneille. Yhdis-
tyksemme vuosikokouksessa 24.3.2021 
valittiin puheenjohtajaksi edelleen  Pekka 
Maaranen. Hallituksen järjestäytymisko-
kouksessa 7.5.2021  valittiin varapuheen-
johtajaksi  Aapo Nurmi. Sihteerinä jatkaa 
Hannu Toivonen  ja Pirkko Maaranen  
taloudenhoitajana.  Yhdistyksemme toi-
minta on luonnollisesti veteraanihenkistä 
ja isänmaallista, jo sääntöjenkin velvoitta-
mana. Kannattajajäsentemme aktiivisuus 
on entistä tärkeämpää ja toiminnan vastuu 
lepää perinnejäsenten harteilla.  Toimin-
nan kohokohtia olivat seppeleenlaskut Tal-
visodan päättymisen muistopäivänä 13.3. 

ja Kaatuneiden muistopäivänä 16.5. sekä 
vuosikokous 24.3.seurakuntatalolla sekä 
10.10.puurojuhla seurakuntatalolla 

HALLINTO
Hallitus: Pekka Maaranen (pj.), Aapo 
Nurmi (vpj.), Lauri Koski (kunniapj.), Han-
nu Toivonen (siht.), Markku Esko, Erkki 
Aaltonen, Pekka Koski, Matti Niemi, Antti 
Ollila, Pekka Salonen, Tauno Virtanen.
Työvaliokunta: Pekka Maaranen pj., 
Aapo Nurmi,  Hannu Toivonen ja Pekka 
Koski.
Toiminnantarkastajat: Veikko Junnila 
ja Timo Rantanen, varalla Markku Lind-
roos ja Peter Johansson.
Varapuheenjohtaja Aapo Nurmi: tilai-
suuksien ohjelmat ja juonto.
Sihteeri Hannu Toivonen: pöytäkirjat, 
merkkipäiväonnittelut, juhlajärjestelyt.
Hengellinen työ: Seurakunnan papit. 
Markku Lindroos ja Hannu Toivonen: ha-
vuseppeleet.
Talous: Pirkko Maaranen.
Kuntovoimistelu: ohjaaja Jari Kortelahti.
Kahvi- ja ruokatarjoilu tilaisuuksissa: 
tapauskohtaisesti ostoperiaatteella.
Kunnianosoitukset sankarihaudalla: 
Pekka Salonen
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Lipunkantajat: Pekka Maaranen: Suo-
men lippu.
Sastamalan kaupungin veteraaniasian 
neuvottelukunta: Pekka Maaranen
Pirkanmaan Sotaveteraanipiiri ry:n 
hallitus: Pekka Maaranen
Sotaveteraaniliiton valtuuston jäsen: 
Pekka Maaranen
Jäsenviesti: Pekka Maaranen
Jäsenasiat: Pekka Maaranen, Pirkko 
Maaranen

JÄSENISTÖ
Yhdistyksemme jäsenmäärä 31.12.2021: 
varsinaisia jäseniä 17, joista naisia 6 ja 
miehiä 11. Leskijäseniä 25 ja puolisojäse-

niä 3, kannattajajäseniä 357.  Yhteensä 402 
jäsentä. Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja 
on Lauri Koski ja kunniajäseniä ovat Matti 
Niemi ja Aino Sandholm. Vuoden aikana 
nukkui pois 5 varsinaista jäsentä, 0 puoli-
sojäsentä, 8 leskijäsentä ja 5 kannattajajä-
sentä. Yhteensä 18 jäsentä.

TOIMINTA

Jäsentilaisuudet:

08.01. Kevätkauden kuntovoimistelu
 Torikeskuksessa.
24.03. Vuosikokous seurakuntatalolla,
 6 hlöä.

Veteraanien puurojuhlaan 10.10.2021 osallistuneita.
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xx.06. Kesätapahtuma peruttu/korona  
10.10. Veteraanien puurojuhla seura-
 kuntatalossa, 40 hlöä.
25.11. Pikkujoulujuhla seurakuntatalolla 
 peruttu/korona
24.12. Kunniavartio sankarihaudalla.

Yleisötilaisuudet:
13.03. Talvisodan päättymisen muisto-
päivän seppelten lasku.
27.04. Kansallinen veteraanipäivä, sep-
pelten lasku, ei juhlatilaisuutta/korona.
16.05. Kaatuneitten muistopäivä, seppel-
ten lasku, ei juhlatilaisuutta/korona
11.11. Erkki Aaltosen luento: ”Sotien 
synty ja Sastamalan miehet jatkosodas-
sa”, 31 hlöä.
11.11. Erkki Aaltosen luento: ”Shemens-
kin kelirikkotaistelut keväällä 1942”, 31 
hlöä.
14.11. Veteraanien kirkkopyhä + kahviti-
laisuus seurakuntatalossa, 43 hlöä.
06.12. Itsenäisyyspäivän seppelten lasku 
sankarihaudoilla, ei juhlaa.
24.12. Veteraanien kunniavartio Tyrvään 
kirkon sankarihaudalla.

VETERAANITYÖ

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

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

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

Pysyvä näyttelymme Sylvään koululla 
kertoo sota-ajan 1939-45 tapahtumista ja 
puhdetöistä. Näyttelyyn on vapaa pääsy 
koulupäivinä.  Toimintamme kokonai-
suudessaan noudattaa pääpiirteittäin jo 
vuosia sitten hyväksyttyä ns. elinkaari-
ohjelmaa.   Perinnetyötä on ansiokkaas-
ti toteuttanut  Erkki Aaltonen ja tulkoon 
mainituksi, että Aaltosen luennot tilojen 
puolesta mahdollistivat Sastamalan lu-
kion rehtori Leeni Kirvesmäki ja maist. 
Jarmo Viitanen.

KIITOS

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

Yhdistyksen hallitus kiittää kaikkia toi-
mijoita ja jokaista jäsentä koronataudin 
varjostamasta toimintavuodesta 2021.  
Edelleen lämmin kiitos kaikille yhdis-
tyksen toimintaa monin tavoin tukeneille. 
Parhaat kiitokset Sastamalan kaupungille 
ja Sastamalan seurakunnalle.  

Sastamalan Sotaveteraanit ry:n 
hallitus

Pekka Maaranen (pj.), Lauri Koski 
(kunniapj.),Aapo Nurmi (vpj), Hannu 
Toivonen (siht.), Markku Esko,  Erkki 
Aaltonen, Pekka Koski, Matti Niemi, 
Antti Ollila, Pekka Salonen, Tauno Vir-
tanen.
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Veteraanien ja maanpuolustusjärjestöjen 
kirkkopyhä sai arvoisensa päätöksen, 
kun Sastamalan Maanpuolustusnaiset 
ry:n yhdistyslippu siunattiin käyttöön 
kirkkoherra Vesa Aurénin toimesta ju-
malanpalveluksen jälkeen Tyrvään kir-
kon alttarilla. Tilaisuutta kunnioittivat 
paikalla Suomen lippu ja paikalliset 
maanpuolustusjärjestöliput.

Lipunnaulausseremoniaan osallistuivat 
paikallisten maanpuolustusjärjestöjen li-
säksi Sastamalan kaupunki, Sastamalan 
seurakunta, Suomen Maanpuolustus-
naisten Liitto ry ja sen Pirkanmaan piiri 
sekä sastamalalainen Jonsan säätiö. Li-
pun hankkiminen tuli mahdolliseksi, kun 
säätiö lahjoitti yhdistykselle merkittävän 
alkupääoman oman lipun hankkimiseksi. 

Maanpuolustusnaisille oma lippu
Jaakko Lampimäki

Lipunnaulaustilaisuudessa kirkkotekstejä lukivat Pekka Maaranen ja Pekka Salonen.
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Jonsan säätiön edustaja Juha Junnila lyö kuvassa ensimmäistä naulaa  Sastamalan   Maanpuolustusnaisten   uuteen järjestölippuun. Häntä avustaa yhdistyksen jäsen 
Marjatta Pakula, ja naulauskirjaa pitää hallituksen jäsen, sihteeri ja taloudenhoitaja Kirsti Kulju (vas.). 

Pekka Maaranen lyö naulan lippuun Sastama-
lan Sotaveteraanien edustajana.

Pekka Salonen naulaa lippua Reserviläisten 
edustajana.
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Jonsan säätiön edustaja Juha Junnila lyö kuvassa ensimmäistä naulaa  Sastamalan   Maanpuolustusnaisten   uuteen järjestölippuun. Häntä avustaa yhdistyksen jäsen 
Marjatta Pakula, ja naulauskirjaa pitää hallituksen jäsen, sihteeri ja taloudenhoitaja Kirsti Kulju (vas.). 

Viimeisen 19:nnen naulan lippuun löi yhdistyk-
sen puheenjohtaja Johanna Pitkäkoski (oik.). 

Kirkkoherra Vesa Aurén siunasi Sastamalan Maanpuolustusnaisten lipun käyttöön isänpäi-
vänä 2021.
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Seppeleenlasku Talvisodan päättymisen 
muistopäivänä 13.03.2021

Esa Mäkinen ja Pekka Salonen sytyttivät kynttilän Karjalaan jääneiden muistomerkillä.

Pekka Maaranen ja Pekka Salonen seppeleenlaskussa.
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Kunniapuheenjohtajan 
tervehdys
Lauri Koski toimi pari vuosikym-
mentä Sastamalan Sotaveteraanit 
ry:n puheenjohtajana helmikuuhun 
2017 saakka ja on nykyään yhdis-
tyksemme kunniapuheenjohtaja. 

Lauri on terveyssyistä vuoden 
2021 joulukuussa muuttanut pal-
velukoti Tupahoivaan. Laurin toive 
olikin asua loppuelämänsä kotona, 
mutta koska se ei ollut mahdollis-
ta, hän suhtautuu tähänkin elämän-
muutokseen hänelle ominaisella 
tyyneydellä ja hyväksynnällä. Lau-
ri on ollut kiitollinen viime vuosina 
kotiinsa saamistaan palveluista.

Lauri on aina arvostanut sitä hy-
vää, mitä elämässä on ollut ja on 
kyennyt olemaan takertumatta elä-
män tuomiin vaikeuksiin.  Elämme 
pandemian ja monien kriisien rik-
komassa maailmassa. Lauri kan-
nustaakin meitä Galatalaiskirjeen 
(6:2) sanoin ”Kantakaa toistenne 
taakkoja, niin te toteutatte Kristuk-
sen lain.”

Uuden vuoden vaihtuessa Lauri 
Koski toivottaa jäsenkunnallemme 
sydämellisen hyvää ja Jumalan siu-
naamaa vuotta 2022. 
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Juhlaseminaari vei Sastamalasta Wuhaniin ja 
suurvaltapolitiikan kyberytimeen
Miten kaupunki varautuu pandemiaan, 
mitä on paikallispuolustus ja miten Suo-
mi torjuu trolleja kyberhyökkäyksistä 
puhumattakaan? Entä mitä saimme jal-
kaväkimiinojen tilalle ja jääkö Eurooppa 
suurvaltojen pelinappulaksi? Sastamalan 
Reserviupseerit ry:n 80-vuotisjuhlase-
minaari Sylvään koululla lokakuun alus-
sa antoi vastauksia kysymyksiin kahden 
kenraalin, aluetoimiston päällikön ja kau-
punginjohtajan alustuksissa.

Sote-alueen kriisijohtamisen arkipäivästä 
kertoi Sastamalan kaupunginjohtaja Jark-
ko Malmberg. Kiinan Wuhanissa todettu 
covid-19-epidemia ja sen kehittyminen 
pandemiaksi suhteellisen nopeasti avasi 
kriisijohtamisen kansiot myös täällä pai-
kallisesti. Varautuminen taudin vastaanot-
tamiseen tehtiin pieteetillä valtakunnallista 
ohjeistusta noudattaen yhdessä terveyden-
huoltohenkilöstön kanssa. Kahden koron-
avuoden jälkeen johtoryhmä joutuu tarkis-
tamaan toimintaohjeita viikottain edelleen.

Aluetoimiston päällikkö evl Matti Hei-
ninen raotti alustuksessaan Pirkanmaan 
alueen paikallispuolustusta. Hänen mu-
kaansa vapaaehtoisuudella on tulevaisuu-
dessa entistä suurempi merkitys, kun pai-
kallisia joukkoja kootaan. Siksi alueellinen 
reservitoiminta, oma aktiivisuus esimer-
kiksi maanpuolustuskoulutuksen kautta 
ja sitoutuminen maakuntakomppaniaan 
ovat niitä askelia, joita puolustusvoimat 

arvostavat ja jotka jatkossa mahdollistavat 
reservin upseereille muun muassa säännöl-
listen kertausharjoituspäivien kertymisen.

Puolustusvoimien entinen tiedustelu-
päällikkö, kenraalimajuri (evp) Pekka 
Toveri kertoi seikkaperäisesti Suomen 
uhkaympäristöstä ja puolustuksen uhka-
tekijöistä. 

- Venäjä, Venäjä, Venäjä – ei uhka-ase-
telma tästä ole paljon muuttunut – ja nyt 
on tullut lisäksi myös Kiina, Pekka Toveri 
laukoi. 

Molemmilla suurmailla on intressejä ja 
kykyä testata ja horjuttaa valtioita. Suomi 
sai osansa eduskuntaan tehdyssä kyberis-
kussa, jonka taustalta paljastui Kiina. Venä-
jä taas panostaa enemmän trollitehtailuun, 

Tuttuja uhkakuvia noin lainausmerkeissä: Ve-
näjä, Venäjä ja Venäjä. Pekka Toveri esitelmöi.

Teksti ja kuvat: Jaakko Lampimäki
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Juhlaseminaari vei Sastamalasta Wuhaniin ja 
suurvaltapolitiikan kyberytimeen

Kenraalimajuri Pekka Toveri oli elementissään 
kertoessaan tietoverkkovaikuttamisesta ja Suo-
men valmiudesta vastata nykyajan tiedusteluso-
dankäyntiin.

joskin kyberhyökkäykset hallitaan myös 
siellä. Venäjä käy jatkuvaa informaatioso-
dankäyntiä länttä vastaan ja painopiste on 
verkko-operaatioissa. Kyberturvallisuus 
on Suomessa vielä valitettavan heikko.  

- Naton laajeneminen Euroopassa on 
taas Venäjälle poliittinen ongelma, ei so-
tilaallinen uhka. Niinpä Kremlistä tiedote-
taan kansalaisille narratiivia, että Nato jä-
senmaineen uhkaa suoraan Venäjää. Tämä 
taas antaa Venäjälle välittömän doktriinin 
mukaisen oikeuden puolustaa omia lähi-
alueita ja kansaa niin poliittisesti kuin soti-
laallisestikin, Pekka Toveri pohti.

Useita puolustuspoliittisia selontekoja 
sotilasurallaan valmistellut kenraaliluut-
nantti Sakari Honkamaa oli ennen eläk-
keelle siirtymistään Pääesikunnan pääl-
likkö. Honkamaa antoi presidentti Tarja 
Haloselle ´synninpäästön´ paljon parja-
tusta jalkaväkimiina-casesta.

- Kyllä presidentti Halonen ylipäällik-
könä tasan tarkkaan tiesi missä milloin-
kin mentiin. Hän edellytti ja valvoi myös 
sen, että tilalle varmasti tuli korvaavaa, 
nykyaikaista materiaalia – ja riittävästi, 
kenraali Honkamaa alleviivasi.

Puolustuspoliittiset selonteot lähtevät 
Suomessa uhka-arvioista ja uhkien tun-
nistamisesta. Poliittisesti rahoitus hoi-
detaan BKT:sta uhkakuvien mukaan. 
Esimerkiksi HX-hävittäjähankkeessa ja Konevitsan kirkonkellot -kappale soi herkästi 

Sanni Rusaman kanteleesta Sastamalan Reser-
viupseerien 80-vuotisjuhlaseminaarissa.
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Laivue 2020 -hankkeessa poliittinen tah-
totila löytyi nopeasti.

- Suurin uhka Suomelle voisi tänä päivä-
nä olla ympäristöuhka, mutta se ei ole so-
tilaallinen uhka. Sotilaallisesti pahin uhka 
olisi se, että vieras valtio kiistää itsenäi-
syytemme. Kyberkiusat ovat ikäviä, mutta 
niillä meitä ei nujerreta: jos sähköt katkais-
taan joksikin ajaksi tai WhatsApp pätkii 
pitkään, emme me näistä antaudu, Sakari 
Honkamaa valoi uskoa puolustuskykyyn.

Sastamalan Reserviupseerien 80-vuotis-
juhlaseminaari viivästyi pandemian takia 
vuodella. Tauti ei tyrmännyt työryhmän 
ponnisteluja ja illan antia saattoi luon-
nehtia laadukkaimmaksi paikalliseksi se-
minaaritapahtumaksi kautta aikain! Illan 
juontajana toiminut rehtori, ylil Jari An-
dersson epäili ääneen jo hetken korviaan-
kin, kun kenraali Pekka Toveri argumentoi 
esityksessään nopeasti uhkista toisiin kui-
tenkin tiukasti asiassa pysyen. Loppusanat 

lausui seminaaritoimikunnan puheenjoh-
taja ylil Juha Talvio ja antoi esitelmöitsi-
jöille tilaisuudesta muistoksi sastamala-
laislähtöisen kirjailijan Mauri Kunnaksen 
Kuningas Artturin ritarit -teokset. Illan 
musiikista vastasivat Kiikan torvisoitto-
kunta ja nuori kanteleensoittajalahjakkuus 
Sanni Rusama.

Juhlaseminaarin pääesiintyjät vasemmalta: Aluetoimiston päällikkö, evl Matti Heininen, tiedustelu-
päällikkö (evp), knrm Pekka Toveri, Pääesikunnan päällikkö (evp), knrl Sakari Honkamaa, kaupun-
ginjohtaja Jarkko Malmberg, seminaaritoimikunnan pj, ylil Juha Talvio, Sastamalan Reserviupseerit 
ry:n pj, ylil Lari-Pekka Erkkilä ja Sylvään koulun rehtori, ylil Jari Andersson.

Kyllä presidenttii Halonen tiesi tarkkaan mitä 
päätöksiä hän ylipäällikkönä teki! Puolustuspo-
liittisen selonteon valmistelijana silloin toiminut 
Sakari Honkamaa ei jättänyt sijaa jossitteluille.
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Juhlatilaisuuden mainio juontaja, rehtori, kaupunginvaltuuston pj, yliluut-
nantti Jari Andersson oli elementissään kuljettaessaan vieraat niin esiinty-
vän orkesterin Kiikan torvisoittokunnan syntyhetkiin kuin reserviupseeri-
yhdistyksen nykyisyyteen ja jopa orastavaan kaupungin talousahdinkoon.

Kunniakäynti Tyrvään kirkon Aseveli-patsaalla auringonlaskun aikaan 
aloitti Sastamalan Reserviupseerien itsenäisyyspäivän aatonaaton 
juhlallisuudet. Sotiemme veteraanien ja erityisesti sotiemme reserviup-
seerien muistoksi seppelettä ovat laskemasssa yhdistyksen pj, luutnant-
ti Ville Inna airueinaan vänrikit Katri Suikki ja Valtteri Oinonen. 

Erinomaisen juhlapuheen 
erinomaiselle yhdistyk-
selle piti jäsen, K-ryhmän 
aluepäällikkö, yliluutnantti 
Lauri Inna.

Vuoden siirron, odotuksen ja pandemiapannan jälkeen pidettyä SRU:n 80-vuotisjuhlaa juhli Seukun 
suojeluskuntatalossa parahultaiset 50 jäsentä ja kutsuvierasta.

Sastamalan Reserviupseerien 
80-vuotisjuhla 4.12.2021
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Olimme miesten saunaillassa, jota kau-
pungin rantasaunalla aloiteltiin kahveil-
la ja sämpylöillä. Lähes parikymmen-
tä miestä istui jo pöytien ääressä, kun 
ovesta sisään astui äskettäin 96 vuoden 
virstanpylvään saavuttanut veteraani. 
Jotain tavattoman hienoa ja koskettavaa 
oli siinä tavassa, millä miehet häntä ter-
vehtivät ja ottivat vastaan. Kenellekään 
ei jäänyt epäselvyyttä siitä, että pidetty 
ja tavattoman arvostettu kunniakansa-
lainen oli tälläkin kertaa saatu joukkoon 
mukaan.

Puolustusvoimissa yleistyi 1990-lu-
vulla tapa puhua veteraaneista kunnia-
kansalaisina. Maata puolustavien ajatte-
lussa ja arvostuksessa näin on aina ollut, 
mutta toisin oli 1960- ja 1970-luvun 

Suomessa. Sitten Neuvostoliitto romahti 
ja kommunismin maailmanvalloitus ja 
suomettumisen aika päättyivät. Monet  
upseerit katsoivat, että nyt pitää roh-
keasti ryhtyä palauttamaan veteraanien 
arvostusta kohdalleen. 

1990-luvun alussa koettiin vaikea lama 
ja kun Suomeen ostettiin uudet Horne-
tit, oli raha tiukalla varuskunnissa. Kun 
Kymen Ilmatorjuntarykmentti sai uuden 
komentajan vuonna 1996, totesi hän pa-
raatissa, että veteraaneille hän lupaa an-
taa kaiken sen tuen ja avun, mitä nämä 
pyytävät, muille hän ei voikaan luvata 
eikä lupaa mitään.

Yksi joukko, jonka keskuudessa ym-
märrys veteraanien merkityksestä ja hei-

Rauhanturvaajat kulkevat 
aatteellisesti
veteraanien jalanjäljissä

Vesa Aurén                                                                                                                                    
Sastamalan kirkkoherra, 
evp kenttärovasti
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dän arvostuksensa on aina ollut kohdal-
laan, ovat suomalaiset rauhanturvaajat. 
Varmaan siksi, että rauhanturvaajat ovat 
kulkeneet ja kulkevat aatteellisesti vete-
raanien jalanjäljissä. Yhdellä lauseella 
kirjoitettuna kysymys on oman henkensä 
panemisesta alttiiksi toisten puolesta ja 
yhteiseksi parhaaksi. 

Suomalainen rauhanturvatoimin-
ta on ehtinyt 66 vuoden ikään. Kun 
ensimmäiseen operaatioon lähdettiin 
vuonna 1956, kansainvälinen ase-
mamme oli vasta vakiintumassa, oli-
han Suomi hyväksytty YK:n jäseneksi 
vain vähää ennen, joulukuussa 1955. 
Tammikuussa 1956 saatiin Porkkalan 
vuokra-alue Neuvostoliitolta takaisin 
Suomelle. Martti Ahtisaari kirjoitti 
ylioppilaaksi Oulussa. Uuden presi-
dentin Suomi sai 1. maaliskuuta 1956, 
kun Urho Kekkonen aloitti virassa. Ei 
ihme, että osa suomalaisista suhtautui 
varsin epäillen, kun YK:n silloinen 
pääsihteeri Dag Hammarskjöld kysyi 
marraskuussa 1956, onko Suomen hal-
litus periaatteessa valmis lähettämään 
joukko-osaston YK:n valvontajoukkoi-
hin Egyptiin. 

Helsingin Sanomat kirjoitti epäillen 
(7.11.56): Jäsenyytemme YK:ssa ei 
velvoita meitä sinänsä tällaisiin sitou-
muksiin. Savo-lehti oli jyrkästi vastaan 
(15.11.56): Suomalaisen vapaaehtois-
komppanian lähettäminen merkitsee 
käytännössä sitä, että Suomi sanoutuu 
virallisestikin irti puolueettomuuspo-
litiikastaan ja osallistuu suurvaltojen 
keskeiseen selkkaukseen. Toinen asia 
on, että komppanian lähettäminen on 
kallis juttu köyhälle maalle. 500 mil-

joonaa markkaa on rahamäärä, joka 
olisi hyvin kipeästi tarvittu kotimaas-
sa, missä on huutava pula miljoonista. 
Ei ole epäilystäkään, etteikö meillä ole 
menijöitä, joista suurin osa on seik-
kailijoita ja varsin vähäinen osa va-
kaumuksesta liikkeelle lähtijöitä. Kun 
asia on kaiken lisäksi niin, ettei Suez 
jää varmaankaan viimeiseksi paikaksi, 
missä kansainvälisiä selkkauksia ta-
pahtuu, niin otaksuttavasti Suomi saa 
lähettää vielä monta komppaniaa eri 
puolille maapalloa. Nyt menevät sekä 
miehet että miljoonat kansamme kan-
nalta hukkaan.

Kaikesta huolimatta Suomi antoi 
YK:lle jo marraskuun puolivälissä 
myönteisen vastauksen ja niin Suomen 
komppania lähti 10. joulukuuta 1956 
Seutulan lentokentältä kolmella lento-
koneella kohti Egyptiä. Siellä komp-
pania toimi tehtävissä, joita ryhdyttiin 
kutsumaan rauhanturvaamiseksi. Suo-
men menestyksekäs ja tuloksekas rau-
hanturvahistoria oli päässyt alkamaan. 
66 vuotta myöhemmin Suomi luetaan 
kiistatta maailman merkittävien rauhan-
turvamaiden joukkoon. Tunnustettu ase-
ma rauhanturvaamisessa on saavutettu 
vuosikymmeniä jatkuneella, johdonmu-
kaisella ja ammattitaitoisella työllä. Suo-
mi on arvostettu ja haluttu rauhanturva-
kumppani.

Olen palvellut yli kolme vuotta rau-
hanturvaoperaatioissa, Afrikassa ja 
Lähi-idässä. Ja olen hyvin vaikuttunut 
ammattitaidosta ja antaumuksellisuu-
desta, joilla suomalaiset ovat hoitaneet 
tehtäviään. Suomalaiset rauhanturvaajat 
nauttivat suurta arvostusta paikallisen 
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väestön ja eri maiden rauhanturvaajien 
keskuudessa. Rauhanturvaamisessa on 
aina kysymys tulevaisuudesta. Kansa-
kunnan tulevaisuudesta ja sen kansa-
laisten, viime kädessä yhden ihmisen 
tulevaisuudesta ja elämisen mahdolli-
suuksista. Rauhanturvaaminen on edel-
lytysten luomista vakaan, turvallisen ja 
oikeudenmukaisen yhteiskunnan raken-
tamiselle sekä rauhallisille oloille maa-
ilmassa.

Aivan kuin sotiemme veteraanien ja 
lottien työssä oli sota-aikana kysymys 
edellytysten luomisesta Suomen tule-
vaisuudelle, tulevien vuosikymmenten 
vakaille oloille ja mahdollisuudelle ra-
kentaa suomalaista yhteiskuntaa oman 
tahtomme mukaiseksi.  

Kun veteraanit tai rauhanturvaajat 
tapaavat toisiaan, pohditaan usein yh-
dessä tehtyjä reissuja, niiden antia ja 

merkitystä. On hyväkin, että tavataan ja 
tapahtuneita asioita käydään läpi. Yksin 
jääminen vie usein kyynisyyteen ja kat-
keruuteen. Elämän mielekkyys kutsuu 
keskinäiseen jakamiseen. Nämä pohdin-
nat voivat auttaa näkemään sitä, kuinka 
tärkeässä asiassa on oltu mukana. 

”Elämällä on arvoa niin paljon kuin 
sillä on merkitystä muille.” Lause on 
edesmenneen Dag Hammarskjöldin. 
Rauhanturvaaja on veteraanin tavoin 
tehtävässään suojattomia siviilejä, 
toista ihmistä varten. Ei vartioimassa 
niinkään aitoja tai rajaa kuin ihmistä ja 
ihmisyyttä. Rauhanturvaaja puolustaa 
lasten oikeuksia, vanhuksia, kaikkia 
suojattomia ja turvattomia. Samalla 
voidaan tuoda sodan runteleman alu-
een pimeyteen valonpilkahduksia ja 
tulevaisuudenuskoa. ”Elämällä on ar-
voa niin paljon kuin sillä on merkitystä 
muille.”
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1930-luvun lopulla elettiin hyviä aikoja. Niin hyviä, että sodan jälkeen ei us-
kottu sellaisten aikojen koskaan palaavan. Puolustusmenoissa oli säästetty. 
Säästämisen vuoksi sotilaille ei Talvisotaan pystytty antamaan edes sotilas-
pukua. Monet, kuten isäni Urho Aaltonen, luovuttivat suojeluskuntapukunsa 
taisteluihin lähteville.

Kun Urho sitten ennen joulua 1939 lähti 18-vuotiaana koulupoikana vapaa-
ehtoisena sotaan, oli hänelle saatava lämmintä ylle. Apu saatiin räätäli Inni-
lältä Vammalan (silloin Tyrvään) Asemakadulta. ”Innilä teki sen sillai äkkiä” 
kertoi Urho myöhemmin pompan synnystä. Pomppa on ruskeanvihertävää 
sarkaa, varsin painava ja pysyy pystyssä miltei ilman sotamiestä.

Ensin pomppaa tarvittiin kun hevosia vietiin Kiikasta Kauvatsalle, Reikon 
talolle ja sieltä rintamalle. Urhon isä arvasi silloisen pula-armeijan ja hankki 
pompan taskuun ensiavuksi taskuaseen. Huoli pojan pärjäämisestä varmaan 
painoi. Aseen tuli olla varma ja hyvä, siis Walther PPK.

Ylimääräisiä reikiä ei pomppaan Talvisodassa tullut. Punalentäjä kyllä 
parhaansa yritti. Muutaman suksimiehen partio hiihti Vilaniemestä yli Viipu-
rinlahden Tuppuran linnakkeelle. Pelättiin hyökkäystä yli jäätyneen meren. 
Vihollisen hävittäjälentäjä havaitsi hiihtäjät ja kone painui syöksyyn. Partio 
lakosi pitkälleen. Ammukset posahtelivat jäähän. Reikärivi lähestyi latua pit-
kin. Kehenkään ei osunut. Lentäjä kurkisti alas, kone ulvaisi pystyyn taivaalle 
ja uusi tulitus rivistöön. Pojat kieriskelivät hangessa sivummalle, ja uudetkin 
yritykset toivat vain ohilaukauksia.

Talvisodan pakkasissa pompan sisään kuitenkin kehittyi sotainvalidi. Yö-
pymiset Viipurinlahden kylmissä taloissa ja huviloissa idättivät keuhkotuber-
kuloosin. Jäytävä kuume vei voimat ja suisti petiin. ”Urho oli ninkon kuallu” 
totesi myöhemmin puoliso Aino Nappa. Aika ei ollut vielä täysi. Pomppapoi-
ka toipui vähitellen.

Pula-aikana sotien jälkeen pomppa lämmitti jo seuraavaa polvea. Sota-ai-
kaa koskevilla luennoilla lukiolaisetkin ovat koetelleet miltä tuntuu olla sota-
pompan sisällä.

Sotapomppa
Erkki Aaltonen DI
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DI Erkki Aaltosen LUENNOT:
KEVÄT 2022

”HERMOSOTAA 1941”
Maanantai  21.3.2022 klo 13
Paikka: Mouhijärven yhteiskoulu
Luennossa käsitellään sitä, miten sota kävi hermolle.
Katsotaan video vuoden 1944 ratkaisutaisteluista. Rintama taipui, mutta ei 
pettänyt. Suomi vältti Viron kohtalon. Ei joukkoteloituksia, ei kyydityksiä 
Siperiaan, ei sivistyneistön vainoja, ei perättömiä ilmiantoja, ei alistamista 
vallottajan ikeen alle.
Luennolla on mukana sotien ja vaaran vuosien veteraaneja, sekä yläkoulun 
opiskelijoita ja opettajia. Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton.
Tervetuloa!

Syksy 2022 alustavat tiedot

”SODAN JA VAARAN VUOSIEN
TAPAHTUMIA OPIKSI NYKYPÄIVÄLLE”
Torstai 10.11.2022 
Paikka: Vammalan lukion juhlasali.

Huomaa, että luentojen aika ja paikka voi muuttua korona-tilanteen vuoksi. 
Seuraa lehtien seurapalstoja.
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Saajan
tilinumero

Mottagarens
kontonummer

Maksaja
Betalare

Tililtä nro
Från konto nr

Allekirjoitus
Underskrift

Eräpäivä
Förf.dag

Viitenro
Ref.nr

TILISIIRTO  GIRERING

EUR

Saaja
Mottagare

Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan maksujenvälityksen yleisten
ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.
Betalningen förmedlas endast till mottagaren i Finland enligt Allmänna villkor för
innrikes betalningsmedling och endast till det kontonummer betalaren angivit.

€
EUR  EUR  EUR  EUR  EUR  EUR  EUR  EUR  EUR  EUR

Jäsenmaksu 20 eur

Vapaaehtoinen kannatusmaksu                eur

PANKKI
BANKEN

OP FI03 5660 0640 0179 68

30.3.2022

Sastamalan
Sotaveteraanit ry.

50        Jäsenviestin postitus
Sastamalan Sotaveteraanit ry:n toiminta jatkuu vuonna 2022.

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

Sääntöjemme mukaan vain jäsenmaksun maksaneet ovat jäse-
niämme.

Jäsenmaksu v. 2022 on 20 €

Kannatusmaksu on vapaaehtoinen, mutta sillä tuemme 
taloudellisissa vaikeuksissa olevien veteraanijäsenten tarpeita. 
Rintamatunnuksen omaavat veteraanit, heidän puolisonsa sekä 
veteraanien lesket ovat vapautetut jäsenmaksusta.

(Irroita lomake ja suorita maksusi 30.3.2022 mennessä)

Sastamalan Sotaveteraanit ry:n Hallitus

✁
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Kiitos jäsenille ja
yhteistyökumppaneille
kuluneesta vuodesta ja

hyvää vuotta 2022!

SASTAMALAN 
SOTAVETERAANIT RY.


