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PUHEENJOHTAJAN PÖYDÄLTÄ 
Vuosi 2017 on juhlavuosi 

 

Suomen itsenäisyys 100 vuotta. 

 

Veteraanien ja meidän kaikkien suomalaisten juhlavuosi 

on alkanut. Arvostammeko riittävästi sitä, että saamme 

asua vapaassa ja itsenäisessä maassa, jonka hyvinvointipal-

velut ovat kaikkien käytettävissä? 

 

Veteraanisukupolvi, joka on elänyt suurimman osan tätä ai-

kaa, joutui kestämään käydyt sodat ja jälleenrakentamaan niiden seuraukset. Vete-

raanipolvi poistuu pian. 

Olemme kuitenkin iloisia siitä, että veteraanien perintönä saamme elää vapaassa 

isänmaassa. 

 

Sotaveteraaniliitto 60 vuotta 

 

Sotaveteraaniliitto juhlii 60-vuotista toimintaansa 29.9.2017. Tällöin muistetaan 

sankarivainajiamme Virtain ja Killinkosken sankarihaudoilla. Liitto on onnistunut 

tehtävässään sotaveteraanien parhaaksi tehdystä työstä ja työ on saanut suuren ar-

vostuksen.  Perinnetyö on jatkumo liiton tekemälle työlle.  

 

Virtain kaupunki 150 vuotta 

 

Virrat järvien, metsien maa juhlapäivää vietämme 12.8.2017.  Juhlapuheen pitää uu-

tisankkuri Keijo Leppänen.  On hienoa olla virtolainen! 

 

Veteraaniemme hoivaaminen ja vaaliminen on juhlavuotemme arvokkain asia. Pa-

nostuksemme on myös taloudellisesti merkittävä. 

 

Perinteiden vaaliminen tapahtuu sidosryhmien kanssa monin muodoin, kuten toi-

mintasuunnitelmassa 2017 voidaan todeta. 

 

Sydämelliset kiitokset veteraaniemme hyväksi tehdystä työstä! 

 

Iloista vuotta 2017! 

 

Pentti Vaara 

Puheenjohtaja 
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POIMINTOJA TOIMINTAKERTOMUKSESTA 

Virtain Sotaveteraani ry on perustettu 10.10.1965.  

Jäsenistö  

Jäsenistö 31.12.2016 jäsenlajeittain  

Rintamasotilastunnus, mies 20 

Rintamapalvelustunnus, nainen  9 

Jäsen, ei tunnusta       2 

Puolisojäsenet    2 

Leskijäsenet     8 

Kannattajajäsenet, henkilöjäsenet  111 

Kannattajajäsenet, yhteisöt 4 

Yhteensä jäseniä 156 

 

 

Kunniajäsenet 

 
Kauko Lehtinen  

Tauno Sarva  

Aarne Ylimys 

 

 

 

Vuonna 2016 poisnukkuneet : 

 
Alho Toivo    20.04.2016 

Rantanen Hugo   31.01.2016 

Tuomi Osmo   28.11.2016 

Vesa Simo   10.07.2016 

Viitala Jaakko   23.04.2016 

Mattila Jorma   29.06.2016  
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Hautakivimerkin kiinnitys 

Kuva: Pentti Vaara 

PERINNETYÖ 

 

Perinnetyötä organisoi yhdistyksen perinnetoimikunta. Siihen kuuluu jäseniä yh-

deksästä virtolaisesta yhdistyksestä ja yhteisöstä:  reserviläisjärjestöt, leijonat, rota-

ryklubi, 4h, Virtain seura, Virtain kaupunki. Perinnetoimikunnan päätehtävä on ve-

teraaniperinteen kerääminen, tallentaminen ja ylläpitäminen. Perinnetoimikunta 

kokoontuu tarvittaessa.  Vuonna 2016 kokouksia pidettiin 4. 

 

Sotiin 1939-1945 liittyvät muistomerkit ja vastaavat perinnekohteet 

 
Kenttälinnoituksen kevätsiivoustalkoot 7.5. pi-

dettiin ensimmäisen kerran ilman sotaveteraa-

neja. Talkoisiin saapui 15 osallistujaa. 

Hautojen hoitotalkoot pidettiin 14.5. yhteistyössä 

Virtain seuran kanssa.  Töinä olivat mm. poistet-

tavaksi aiottujen hautakivien kunnostus ja sotave-

teraanihautakivimerkkien kiinnitys (Eino Iso-

mäki, Lauri Jutila, Vilhelm Kahila, Kauko Kää-

riäinen, Helle Männikkö, Heikki Reinikka, Lauri 

Soini, Evert Syvänen). Lisäksi Yrjö Korhosen, 

Paavo Koiviston, Pertti Tammisen ja Tauno Pel-

tosen hautakiviin kiinnitettiin merkit. 29.9. kiin-

nitettiin hautamerkit Liedenpohjaan, Martti Ala-

Sulkava, Killinkoskelle Tuure Koski (oli poistet-

tavaksi merkitty), uudella hautausmaalla Bruno 

Rintala ja Uolevi Mäkitalo. Nykyisin hautakivi-

merkki toimitetaan omaisille seurakunnan kautta. 

 

 

Vapauden ja isänmaan puolesta kaatuneiden sankareiden hautamuistomerkin kun-

nostuksesta lähetettiin seurakunnalle kirje.   
 
Kunnostuskäynti Karttilan veljesten muistomerkille  tehtiin  19.9.  

Kynttilälyhdyt on viety myöhemmin.  

Muistokivestä on lisätietojaveteraanipostin lopussa. 
 
Sotaveteraaniyhdistyksen liput ovat useimmissa juhlissa, seremonioissa ja tilai-

suuksissa paikalla. Yhdistyksen lipusta on huolehtinut Reijo Herranen ja Taipaleen 

lipusta Antti Sipilä.  
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Kotisivut 
 

Sivun osoite on www.virtainsotaveteraanit.fi. Kotisivuilta löytyy nyt veteraani-

posti ja Martti Ala-Sulkavan muistelma. 

 

Veteraaniposti 

 

Ensimmäinen Veteraaniposti ilmestyi keväällä 2016 ja toimitettiin sotaveteraa-

neille ja kannattajajäsenille. Se sisältää vuosikokoustiedot ja yleistä perustietoa jä-

senistölle. Toimituskuntana oli Pentti Vaara ja Pentti Jouttijärvi. 

 

DVD-tallenteet ja kirjalliset muistelmat: 

 

Vuoden 2016 aikana ovat valmistuneet tallenteet Paavo Katajamäki (myös kirjalli-

sena muistelmana) Kalle Siirtola, Eino Kuttila, Esko Rissa ja Alpo Kauhaniemi. 

Virtolaissyntyisen Väinö Luomasen kirjallinen muistelma.  

 

Kannattajajäsenet 

 

Kannattajajäseniä oli vuoden lopussa 115 joista 4 yhteisöjäseniä Vuoden 2015 lo-

pussa vastaavat luvut 102 ja 4. Vuonna 2014 vastaavasti 60 ja 4.  

 

Juhlat ja tapahtumat 

 

13.3.  Talvisodan päättymisen muistopäivän jumalanpalvelus. 

15.5.  Kaatuneiden muistopäivä 

24.6.  Juhannus"sotku" Perinnekylässä. 

28.6.  Perinne elää -tapahtuma Perinnekylässä 

4.9.    Veteraanien kirkkopyhä 

20.11. Lauluja sieltä jostakin -konsertti Vaskiveden nuorisoseurantalolla 

5.12.  Tredun ja lukion itsenäispäivän kahvitilaisuus 

6.12.  Itsenäisyyspäivä. 

15.12. Veteraaniväen joulujuhla Helluntaitemppelissä 

17.12. Joulukuusien myynti 
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Kuva 
Pentti Vaara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Seppeleenlasku Killinkosken sankarihaudalla Talvisodan päättymispäivänä 

 

SOTAVETERAANIMUSEO 

Toimintakertomus ajalta 01.06-15.08.2016 

 

Kävijöiden määrä oli edellisvuosien tasolla. Kävijöitä oli tukkimiehen kirjanpidon 

mukaan 3744.  Vuonna 2015 vierailijoita oli 3770. Koska kävijöiden nimi jää mo-

nesta syystä kirjaamatta, niin voidaan todeta kävijän määrän ylittävän edelleenkin 

4.000. 

Ulkomaalaisia vierailijoita oli 18 eri maasta. Kaukaisimmat vieraat Indonesiasta, 

Australiasta ja Kiinasta. 

Taiteilija Leena Vaaran maalaamasta taulusta tehtyjä postikortteja myytiin 57 kpl.  

Motivoituneina oppaina toimivat Tapani Lounanen, Heikki Kallionpää ja Seppo 

Martikainen Te- keskuksesta. Museon oppaille hankittiin kesäpaidat.  

Lippaan tuotto 417,80 €, joka sisältään myös myynnin. 

 

Juhannus”Sotkun” ja” Perinne elää” tuotto oli yhteensä runsaat 200 euroa. Munkkeja 

myytiin 100 kpl. Perinne elää tapahtumassa oli maksaneita 32 henkilöä. Tapahtumat 

olivat reserviläisten, partiolaisten ja perinnetoimikunnan yhteinen ponnistelu. 

Esineistön määrä lisääntyi viidellä. Kokonaismäärän on tällä hetkellä 799.  

Museovastaavana on toiminut Pentti Vaara ja avustajina Tapani Korhonen ja Juhani 

Muuriaisniemi. 
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Kuva: 

Pentti Jouttijärvi 

 

Museon korsu 

 
 

SOSIAALI- JA VIRKISTYSTOIMINTA  

Yhdistyksen sosiaalineuvojan palvelut veteraaneille v. 2016 

Virtain Sotaveteraaniyhdistyksen sosiaalineuvojana on jatkanut Riitta Kammonen. 

Toiminta on jatkunut samanlaisena kuin v. 2015 paitsi, että veteraanien omaiset 

ovat edelleen enenevässä määrin ottaneet yhteyttä sosiaalineuvojaan ja yhdessä on 

hoidettu mm. palveluihin ja hyvin henkilökohtaisiinkin asioihin liittyviä ongelmia. 

Riitta Kammonen on organisoinut jo viidennen kerran vanhusten Oma Hoiva- pro-

jektin, yhdessä Tredun lähihoitaja opiskelijoiden ja opettajien kanssa. 

Kotikäynnit veteraanien palvelu ym. asioissa ovat kuuluneet edelleen sosiaalineu-

vojan työnkuvaan, joskin ajanpuutteen vuoksi käynnit ovat vähentyneet. Sitäkin 

enemmän kontakteja veteraaneihin on otettu puhelimitse sosiaalineuvojan toimesta. 

Sotaveteraaneja asuu kotona 9 henkilöä ja heistäkin muutamat käyvät jo intervalli 

jaksoilla laitoksissa. 
 
Sosiaalineuvoja toimii vapaaehtoistyöntekijänä, minkä ansiotyöstään ehtii. 
  
Virkistyspäiviä hoitoineen ja ohjelmineen Riitta Kammonen on järjestänyt ke-

väällä ja syksyllä, osallistujat ovat vähentyneet roimasti.  
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NAISTOIMIKUNTA 

Naistoimikunnalla on ollut kesäretki ja päiväkahvitapaamisia. Tarjoilujen 

hoitamisessa on oltu apuna mm. kahvinkaatajina ja hernesopan jakajina. 

Naiset haluavat olla mukana niin kauan kuin jaksavat ja näinhän on veteraa-

niyhdistys päättänytkin ja pöytäkirjaan merkinnyt. 

 

TALOUS 

Seuraavassa muutamia poimintoja yhdistyksen v. 2016 tilinpäätöksestä.  

 

Veteraanijäsenten tukemiseksi yhdistys järjesti kertomusvuonna mm. hius-

tenleikkuuta ja jalkahoitoja. Virkistyspäivien lisäksi jaettiin mm. jouluna 

ruokalahjakortteja.   

 

Jalkahoidon kulut olivat 1.428,00 euroa, hiustenleikkaus 675,00 euroa, vir-

kistystoimintaan käytettiin 449,45.   

 

Kaupungin avustuksia saatiin yhteensä 3.400,00 euroa, josta 400 euroa sai 

naistoimikunta.  Muita avustuksia ja tukimaksuja saatiin yhteensä 6.764,49 

euroa. Joulukuusten myynnistä saatiin 510,00 euroa ja myynnin kulut olivat 

71,43 euroa. 

 

Korkotuloja kertyi 155,73 euroa ja jäsenmaksuja 2.194,01 euroa. 

 

Tilikauden tulos oli ylijäämäinen 956,55 euroa. 

 

Yhdistyksen rahavarat olivat vuoden päättyessä 20.596,03 euroa ja sijoituk-

set 8.500,00 euroa (Virtain Op:n jäsenosuudet). Muita sijoituksia ei ollut. 

Yhdistyksen maksuvalmius on kunnossa ja vuonna 2017 yhdistyksellä on 

hyvät edellytykset jatkaa veteraanijäsentensä sosiaalista tukitoimintaa. 
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VIRTAIN SOTAVETERAANIEN HYVÄNTEKEVÄISYYS-

KONSERTTI LAULUJA SIELTÄ JOSTAIN 

 

Otteita ja kuvia Suomenselän Sanomista 24.11.2016 olleesta jutusta. Konsertti 

järjestettiin Vaskiveden Nuorisoseurantalolla 20.11.2016.  

Konsertti uusittiin helmikuussa 2017 yleisön pyynnöstä 

Virtain Sotaveteraanit ry:n viime sunnuntaina järjestämä hyväntekeväisyyskon-

sertti Lauluja sieltä jostain täytti Vaskiveden nuorisoseuransalin. Konsertin musii-

kista vastasivat pitkän linjan muusikoista koostuva seitsenmiehinen Viihdytysjou-

kot-orkesteri solisteinaan Martti Kuurila ja tangokuningas Jouni Keronen, sekä 

Vaskiveden oma sekakuoro Waskikööri Marjaana Martinin johdolla, säestäjänään 

Tiina Vuori. 

 

Konserttimme sisältönä ovat sotavuodet ja niiden jälkeinen elämänkaari suruineen 

ja iloineen, soiton ja laulun tarinoin kerrottuna, kuvaili sotaveteraanijärjestön pu-

heenjohtaja Pentti Vaara tervehdyssanoissaan. Tunteiden kirjon laidasta laitaan 

kattanut konsertinohjelmisto koostui sota-aikana niin kotirintamalla kuin siellä jos-

sakin kuunnellusta viihdemusiikista sekä uudemmista, sotavuosista kertovista lau-

luista. Martti Kuurila kevensi kappaleiden välillä tunnelmaa kertoilemalla vaarinsa 

nimissä muisteloita ja kaskuja sota-ajan sattumuksista. 

 

Veteraanit ja heidän hyvinvointinsa ovat viime vuonna perustetun Viihdytysjoukot-

orkesterin jäsenille sydämen asia. Orkesteri toimii kiinteässä yhteistyössä konsert-

tipaikkakuntien veteraaniyhdistysten kanssa. "Sota-ajan kokeneet ihmiset ja sodan 

tuomat vaikeudet eivät saa koskaan unohtua jälkipolvilta”, kiteyttää orkesteri agen-

dansa. Tunnelmia ilosta haikeuteen. Sunnuntain konsertissa menneiden muisteloi-

hin siivittivät vuoroin haikeat, vuoroin iloisemmat laulut. Viihdytysjoukot-orkeste-

rin sävelin kuulijoiden eteen soljui muun muassa Kirje sieltä jostain, Elämää juok-

suhaudoissa, Liisa pien, Tumma on yö, Mustat silmät ja On silmäsi tummat kuin 

etelän yö. Välispiikeissä kuultiin mielenkiintoisia tarinoita kappaleiden historiasta. 

Sota-aikana ikävän ja murheen murjonnassa ja torjunnassa suosittu instrumentti oli 

haitari. Viihdytysjoukot orkesteri kajautti konsertin jälkipuoliskolla Säkkijärven 

polkan peräti kahden haitarin voimin. Haikeampiin tunnelmiin johdatti tuttu Ääni-

sen aallot, jonka sävellyksen George de Godzinsky kuuluu tehneen aikoinaan Ää-

nisen rannalla puolessa tunnissa, wc-paperille. 

 

Konserttiyleisön yhdessä Viihdytysjoukot-orkesterin ja Waskiköörin kanssa kome-

asti kajauttama Veteraanin iltahuuto oli vaikuttava hetki, joka nosti kyyneleet  

karskimpaankin silmäkulmaan.. 
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Kuva:  

Suomenselän Sanomat  

Minna Salmi 

Kuva:  

Suomenselän Sanomat  

Minna Salmi 

 

Waskikööri 

Viihdytysjoukot 

 
 

 
 

 
Salintäyteinen yleisö   Kuva: Suomenselän Sanomat Minna Salmi 
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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 
 

Yleistä   

 

Toiminnan tarkoituksena on edelleen jatkaa tukitoimintaa sotaveteraanien, heidän 

puolisoidensa ja leskiensä hyväksi yhdessä   kaupungin ja muiden toimijoiden 

kanssa. 

 

VUODEN 2017 PAINOPISTEET  

  

Palvelut 

Sosiaalineuvoja Riitta Kammosen työ jatkuu samanlaisena veteraanien tarpeiden 

mukaan. Virkistyspäivät pidetään edelleen keväisin ja syksyisin, jos on tulijoita. Jal-

kahoito, parturi- ja kampaamopalvelut kustannetaan kaikille kotona asuville tunnuk-

sen omaaville jäsenille. Virkistyspäivien toimintaa ylläpidetään.  

  

Henkilökohtaisten tapaamisten lisääminen   

Tavoitteena on luoda toimintamalli, jossa henkilökohtaisesti vieraillaan veteraanien 

luona. Tässä on kuitenkin noudatettava hienotunteisuutta ja veteraanien henkilökoh-

taisia toiveita. 

  

Naiset ja nuoret mukaan toimintaan 

Edelleenkin aktiivisten toimijoiden joukko on pieni.  Pyritään saamaan etenkin 

nuoria naisia mukaan toimintaan. 

   

Yrityksen oma varainhankinta on pyrittävä turvaamaan ainakin siten, että 

hallintokulut voidaan vuosittain kattaa.  Hallinnon kulut noin 3000-4000 €. 

Yhdistyksen toiminnan sopeuttamisen myötä yhdistys pystyy silti edelleen 

tarjoamaan jäljellä olevien varojensa turvin veteraanijäsenilleen virkistyspäiviä sekä 

kotiparturin ja kotijalkahoidon palveluja, jotka olivat jo vuonna 2016 

painopistealueena. 

  

Palkitsemistoimikunta 

Toimikunnan merkitys osana yhdistyksen toimintaa on merkittävä toimijoiden huo-

mioimiseksi. Toimikunta ylläpitää tilastoja kunniamerkeistä ja palkituista, sekä esit-

tää vuosittain yhdistyksessä ansioituneita henkilöitä hallitukselle hyväksyntää var-

ten. Nimetään toimikuntaan 3 jäsentä 
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PERINNETYÖ   

 

Yleistä 

Perinnetoiminnassa huomioidaan juhlavuosi Suomi 100 vuotta yhteistoimin-

nassa muiden järjestöjen kanssa. 

 

Kannattajajäsenet  

Nykyisten kannattajajäsenten saaminen mukaan aktiiviseen toimintaan ja uu-

sien, etenkin nuorten ja naisten sekä yritysten saaminen kannattajajäseniksi. 

 

Muistomerkkien vaaliminen 

Hautakivimerkkien kiinnitys tarvittaessa. Sankarihautojen kunnostus yhteis-

työssä Virtain Seuran ja seurakunnan kanssa. 

 

Tallenteet 

DVD-tallenteista tehdään selkeä kortisto.  Tallenteet ovat lainattavissa Vir-

tain kirjastossa ja katsottavissa veteraanimuseossa. 

 

Sotaveteraanimuseo 

Kenttälinnoitusalueen kevättalkoot 13.5. klo 10.  

Museonaukioloaika 1.6.-13.8. klo 10.30-17.00 

 

Veteraaniposti  

Sisältönä on yhteenveto toimintakertomuksesta ja vuoden 2017 toiminta-

suunnitelma, kuvia tapahtumista. Tehdään vuosikokouksen jälkeen. huhti-

kuun aikana. 

 

Kotisivut 

Kotisivuille luettelo, kenestä DVD-tallenteet on tehty. Lisää valokuvia. 
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Muisto-ja juhlapäivät 

 

Osallistutaan juhliin ja niiden järjestelyihin 

  

• 12.3.Talvisodan päättymispäivä  

• 27.4. Kansallinen veteraanipäivä  

• 21.5.Kaatuneitten muistopäivä  

• 4.6.Asevelihengen muistomerkil1ä kunnianosoitus  

• 29.9. Sotaveteraaniliiton 60-vuotisjuhla. Seppeleen lasku sankarihaudoilla 

• 29.9. Käynti veteraanien luona 

• 22.10. Suomi 100 vuotta ja Sotaveteraanit. Jukka Taskinen ja Antero Lahti-

nen, yleisötilaisuus 

• 5.11. Sotaveteraanien kirkkopyhä 

• 6.12. Itsenäisyyspäivä Suomi 100 vuotta 

• 14.12. Veteraaniväen joulujuhla seurakuntatalolla  

 

Muut tapahtumat 

 

• 19.2. Uusintakonsertti Lauluja Sieltä jostakin 

• 21.2.Veteraaniasiain neuvottelukunnan kokous 

• 21.3. Vuosikokous  

• 23.3.Sotaveteraanipiirin piirikokous Nokialla 

• Veteraanivastuun kevätkampanja 

• 3.4. Ylä-Pirkanmaan aluekokous Ruovedellä  

• 13.5. klo 10 Kenttälinnoitusalueen kevättalkoot 

• 23.6. Juhannus"sotku" 

• 26.9. Sotaveteraanipiirin neuvottelupäivä, syyspäivät Virroilla. 

 

TALOUS 
 
Virtain kaupungin avustus pysyy samalla tasolla kuin vuonna 2016.  Varainhankin-

taa jatketaan mm. joulukuusien myynnillä, Perinnekylän "juhannussotkun" myynti-

tuloilla sekä konserttituotoilla. 

 

Yhdistyksen hyvä taloudellinen asema takaa sen, että se pystyy tarjoamaan veteraa-

nijäsenilleen virkistyspäiviä sekä kotiparturin ja kotijalkahoidon palveluja sekä 

muita palveluita vuonna 2017. 



 
 

KARTTILAN VELJESTEN MUISTOKIVI 
 

Kuva: Tapani Korhonen 

 

Muistokivi on Vaskivedellä Karttilan talon pihapiirissä. Kuparilaatassa on seuraava 

teksti:  

"Karttila. Isänmaan puolesta kaatuivat pojat Reino Johannes 21.9.1941,  

Felix Vilho 6.7. 1944, Eero Valdemar 6.8.1941, Viljo Matti Mikael 4.7.1944" 

 

Karttilan talosta lähti sotaan kuusi poikaa. Kalle ja Yrjö palasivat sieltä rauhan töi-

hin. Nuorimmat pojat - Jaakko, Tauno ja Urho eivät sotaan ehtineet. Yhdeksän pojan 

lisäksi Enne ja Kaarle Karttilan perheessä oli kaksi tytärtä.  

 

Jatkosotaa oli käyty runsas kuukausi, kun tuli ensimmäinen suruviesti: Eero kaatui 

6.8.1941 Rautjärvellä talvisodan rajan ylityksen jälkeisissä raskaissa taisteluissa. 

Reino haavoittui vakavasti 20.9.1941 Lempaalan järven lähellä. JR57:n Sotapäivä-

kirjassa kerrotaan Simolan kukkulan vaihtaneen omistajaa tuona päivänä useampaan 

kertaan ja tilanteen olleen sekavan. Reino saatiin sairaalaan, mutta menehtyi seuraa-

vana päivänä. 

Suruviestejä tuli vielä kaksi, sillä Neuvostoliiton suurhyökkäys vei Äyräpäässä Vil-

jon 4.7.1944 ja kahta päivää myöhemmin Feliksin. Viljon tarkkaa kaatumispaikkaa 

ei kuvata kansallisarkiston dokumentissa, mutta Feliksin tiedetään kadonneen Sil-

lanpäässä. Hän kuului 3./Er.P25:een, jonka vastaiskut kilpistyivät massiiviseen tyk-

kituleen ja ilmaiskuihin. Viljo kuului JR7:ään, jonka osia oli noina päivinä Äyrä-

päässä sekä Sillanpäässä että Vuoksen pohjoispuolella. 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


