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Juvan kartanon vanha päärakennus. K.M. Armfeltin syntymäkoti.
Kuva Päivi ja Sakari Kankaanpää.

Kustaa Mauri Armfelt
1757-1814
Kuka oli Kustaa Mauri Armfelt? Tuon
kysymyksen kuulee nyt yhä useammin.
Kiinnostusta on herättänyt hänen synty-
mäkotinsa Juvan kartanon avautuminen
matkailijoille. Hänen uusimman elämä-
kertansa ilmestyminen Stig Ramelin kir-
joittamana Ruotsissa ja Suomessa on
saanut suurta huomiota osakseen. Monet
ovat käyneet katsomassa hänestä kerto-
vaa näytelmää Helsingin kaupunginteat-
terissa ja hänestä kertovia ohjelmia odo-
tetaan tulevan televisiosta. Ken hän oli?

Lapsuus
Kustaa Mauri Armfelt syntyi 31.03.1757
Juvan kartanon sotilasvirkatalossa, jon-
ka haltijaksi hänen isänsä majuri Mag-
nus Wilhelm Armfelt oli tullut kolme
vuotta aikaisemmin. Kartanon pääraken-
nus oli palanut vuotta ennen Kustaa
Maurin syntymää ja nykyinen Juvan van-
harivi oli valmistunut ennen joulua 1756.

Armfeltit olivat alunperin vanhaa Jämt-
lantilaista talonpoikaissukua, jonka jä-
senet olivat lähteneet sotilaiksi ja asettu-
neet Suomeen. Suku oli aateloitu 1648
30-vuotisensodan jälkeen. Tunnetuin
Armfelt oli karoliinikenraali Carl Gustaf
Armfelt, joka johti murheellista Norjan
sotaretkeä 1718 ja armeijan peräänty-
mistä tunturien yli, jolloin suurin osa
hänen armeijastaan tuhoutui lumimyrs-
kyyn. Vaikka hänen nimensä liitetään
Isonvihan tappioihin, häntä pidettiin roh-
keana ja taitavana soturina. Hänellä oli
kymmenen poikaa, kaikki upseereita,
jotka kantoivat hänen arkkunsa viimei-
seen leposijaan. Hänen pojanpoikansa
oli Kustaa Maurin isä.

Suvun perinteiden ja välttämättömyy-
denkin pakosta virkatalossa elettiin sääs-
täväistä elämää. Palkkana oli vain virka-
talon tuotto ja pieni majurin palkka. Vaik-
ka Magnus Armfeltistä tuli lopuksi ken-
raalimajuri ja Turun maaherra, hänellä
vasta elämänsä loppupuolella oli varaa
ostaa Joensuun kartano Halikosta saatu-
aan vaimonsa  suuren perinnön Ruotsis-
ta.

Kustaa Maurin kerrotaan perineen esi-
isiensä komeuden ja kauneuden, niin että
jo hänen pelkkä  ulkomuotonsa hurmasi
ihmiset. Itse hän kertoo omaelämäker-
rassaan nähneensä Juvalla unen, jossa
haltiatar lupasi hänelle onnea sekä täyt-
tää hänen kolme toivomustaan. Epä-
röimättä poika ilmaisi toivovansa kaik-
kien niiden rakkautta, jotka hän halusi
voittaa puolelleen. Toiseksi hän sanoi
haluavansa tulla sotilaaksi ja voittaa ve-
näläiset. Kolmas toive oli saavuttaa suu-
ren hallitsijan suosio.

Vaatimattomassa maaseudun rauhassa
Kustaa Mauri sai opiskella kotiopettajan
johdolla kunnes siirtyi Turkuun jatka-
maan opintoja. Hänen kerrotaan olleen
vilkas ja toiminnallinen, innostuen enem-
män lumisodasta ja kujeista kuin luke-
misesta. Hänen kotiopettajansa kerro-
taankin ennustaneen hänestä tulevan ajan
oloon vielä aikamoinen lurjus. Elämän-
tarinassaan hän kertoo, miten hän eräänä
päivänä oli katselemassa isänsä rykmen-
tin harjoituksia Turun lähellä. Rykmen-

tinkomentaja Ehrensvärd huomasi hänet
ja kysyi aikooko hän sotilaaksi. Kustaa
vastasi haluavansa, mutta sanoi äidin sitä
vastustavan. Silloin Ehrensvärd otti hä-
net sotilaspalvelijakseen, puetti univor-
muun ja vei pojan vielä samana iltana
päivälliselle siinä asussa hänen vanhem-
pien luo. Äidin oli hyväksyttävä tapahtu-
nut tosiasia. Sotilasura oli siihen aikaan
luonnollinen valinta vähävaraiselle, mut-
ta kunnianhimoiselle ja vahvalle nuorel-
le aatelismiehelle.

Nuoruusvuodet
Vuonna 1772 tapaammekin Kustaan
Karlskronan amiraliteettikoulusta upsee-
rin koulutuksesta. Täällä 15 vuotias nuo-
rukainen tunsi olevansa omalla alallaan
ja oppiminen oli helppoa. Sinä vuonna
19.08. kuningas Kustaa III teki verettö-
män vallankumouksen ja otti ohjat omiin
käsiinsä. Armfelt valmistui jo seuraava-
na vuonna upseeriksi ja pääsi keväällä
1774 kuninkaan henkivartiokaartin vän-
rikin virkaan. Virasta ei maksettu palk-
kaa, eikä vanhemmat pystyneet paljon
tukemaan vilkasta elämää viettävää Kus-
taata. Näin hän pian oli korviaan myöten
veloissa. Siksi hän pyysi kuninkaalta
päästä sotapalvelukseen ulkomaille.

Nyt tuli avuksi J.M. Sprengtporten,
joka otti Kustaan adjutantikseen ja yh-

dessä he lähtivät pyrkimään Preussiin.
Matka kulki Pietarin kautta, jossa Venä-
jän hovi ja jopa keisarinna Katariina II
ottivat heidät kunnianosoituksin vastaan.
Venäläiset varmaan tiesivät Sprengtpor-
tenin erimielisyydet Kustaa III kanssa ja
näkivät suurta vaivaa voittaakseen hänen
luottamuksensa. Kaksi vuotta myöhem-
min hän siirtyikin Venäjän palvelukseen
ja oli 10 vuotta myöhemmin johtamassa
venäläisiä joukkoja Ruotsia vastaan, kun
Armfelt oli päällikkönä Ruotsin puolel-
la. Keisarinna ihastui komeaan Armfelt-
iin ’’jolla oli Apollon kasvot, kauniit ja
puhdaspiirteiset kirkkaan sinisine silmi-
neen, jotka säteilivät iloa ja älykkyyttä.’’

Matka jatkui Puolan kautta Preussiin,
jossa sota heidän surukseen oli kuitenkin
loppunut. Heillä oli suosituskirje Venä-
jältä ja sen avulla he pääsevät matkan
varrella oleviin hoveihin ja seurapiirei-
hin. Armfelt sotkeutuu kuitenkin Berlii-
nissä yhteen monista rakkausseikkailuis-
ta, jolloin Sprengtporten jätti hänet yksin
jatkamaan matkaa Strasbourgiin ja Pa-
riisiin. Täällä Kustaa tutustui, paitsi hie-
noon hovielämään Ludvig XVI hovissa,
myös teatterin kiehtovaan maailmaan.
Täälläkin hän joutui rakkausseikkailui-
hin, joiden hedelmänä eräs näyttelijätär
synnytti myöhemmin pojan. Tästä Mau-
rice-pojasta tuli myöhemmin Ruotsin

armeijan kenraali.
Pariisissa Armfelt tapasi vapaaherra

Ramelin vaimoineen, jotka ottivat hänet
suojelukseensa. He halusivat viedä Arm-
feltin Spahan, jossa Kustaa III:s hoiti
terveyttään ja suosittaa kuninkaalle an-
taa Kustaalle hovivirka. Tuo kuninkaan
tapaaminen muutti koko Armfeltin elä-
män. Suomalaisesta maalaisupseerista
tulee nyt kuninkaan suosikki ja yksi Ruot-
sin mahtavimmista miehistä.

Hovimies
Kustaa Mauri Armfeltin ensimmäinen
tehtävä oli hovissa kolmevuotiaan kruu-
nunprinssin vartioiminen ja seuralaisena
olo. Teatteri oli kuninkaan intohimo ja
hovissa oli teatteri, jossa kuningas itse
mielellään esiintyi. Armfelt oli paitsi erin-
omainen seuramies, myös lahjakas näyt-
telijä ja näytelmien kirjoittaja. Hän toi
Ranskassa näkemänsä musiikkinäytel-
mät osaksi teatteria ja innosti kuningas-
takin näytelmäkirjailijaksi. Armfeltin
näytelmä Tilaisuus tekee varkaan sai 1783
suuren suosion ja sitä on esitetty paljon
näihin päiviin asti. Armfeltista tehtiin
1786 kuninkaallisten teattereiden johta-
ja ja samana vuonna perustetun Ruotsin
Akatemian ensimmäinen jäsen edustaen
teatteria. Hän oli tuolloin vasta 29 vuoti-
as. Vuonna 1788 perustettiin Ruotsin
pääteatteri Dramaten, jonka ensimmäi-
seksi johtajaksi Armfelt valittiin.

Kustaa Mauri Armfelt oli 1783 nimi-
tetty ensin kuninkaan sivuadjutantiksi ja
everstiluutnantin arvoon sekä vähän
myöhemmin ylikamarijunkkariksi johon
kuului kenraaliluutnantin arvo. Näin hä-
nestä oli tullut eräs kuninkaan läheisem-
mistä miehistä ja hän teki kuninkaan
kanssa 1783-1784 erikoislaatuisen mat-
kan Italiaan, joka kulki Euroopan hovien
kautta. Tällä matkalla Armfelt solmi
monia arvokkaita suhteita aina paavista
kuninkaallisiin asti. Kielitaitoisena ja
erinomaisena seuramiehenä hän oli mo-
nissa neuvotteluissa kuninkaan mukana
ja saavutti syvemmin kuninkaan luotta-
muksen myös neuvonantajana. Tämän
matkan aikana Kustaa III taivutti Arm-
feltin avioliittoon hovineito Hedvig de la
Gardien kanssa. Tämä järkiavioliitto sol-
mittiin 1785 ja Armfelt sai 16 huoneisen
asunnon kuninkaan linnasta.

Valtiomies
Armfelt joutui nyt myös yhä kiinteäm-
min mukaan politiikkaan. Hän oli muka-
na neuvoteltaessa sodasta ja rauhasta
Tanskan ja Venäjän kanssa kuninkaan
ainoana neuvonantajana. Häntä arvos-
tettiin myös neuvottelijana, sillä hänelle
myönnettyä Tanskan Elefanttiritarikun-
nan kunniamerkkiä ei yleensä annettu
kuin kuninkaallisille. Samoin hänelle
myönnettiin mm. Venäjän korkeimmat
kunniamerkit. Armfelt oli koko ajan vas-
tustanut sotaa, mutta kun se syttyi Venä-
jää vastaan, Armfelt oli lojaali kunin-
kaalleen ja lähti mukaan. Niinpä hän oli
päällikkönä 1788-1790 sodissa niin Ve-
näjää kuin Tanskaakin vastaan. Kesällä
1790 hän sai taistelussa kuulan olkapää-

C.F. von Bredan maalaus Hedvig Armfeltista.
Ängsö slott.
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hänsä ja kannettiin tiedottomana pois
kentältä. Tuo haavoittuminen vaivasi
häntä lopun elämän. Kuitenkin hän oli jo
kuukautta myöhemmin neuvottelemas-
sa Ruotsin edustajana rauhaa Värälässä.

Sodan päätyttyä Armfelt palasi Tuk-
holmaan sotasankarina ja taitavana rau-
handiplomaattina. Hänet ylennettiin ken-
raalimajuriksi ja palkittiin korkein kun-
niamerkein. Samalla hänelle oli tullut
paljon kadehtijoita ja vihamiehiä, kuten
kuninkaallekin aateliston piiristä. Elet-
tiin Ranskan vallankumouksen aikaa.
Myös Ruotsissa syntyi salaliitto kunin-
gasta vastaan, joka johti attentaattiin
16.03.1792. Kuningas kuoli 29.03.1792.
Kun kruununprinssi Kustaa IV Adolf oli
vielä alaikäinen, määrättiin holhoojahal-
litus, jonka johtoon tuli vapaaherra
G.A.Reuterholm. Kuninkaan viimeinen
tahto olisi ollut Armfelt, mutta sitä ei
toteltu.

Kun Armfelt näki tilanteen muutok-
sen, hän pyysi virkavapautta tehtävis-
tään ja lähti hoitamaan heikentynyttä ter-
veyttään. Samalla koko Ruotsin politii-
kassa tapahtui täydellinen muutos ja Arm-
feltille tarjottiin Italian hovien lähetti-
lään tehtäviä korkealla palkalla. Armfelt
oli vasta 35 vuotias.

Kuolemaantuomittu ja
maanpaossa
Italiassa, jonne Armfeltin perhekin pe-
rässä saapui, hän huolestuneena seurasi
maansa politiikan muuttumista ja kuinka
Reuterholmin holhoojahallitus syrjäytti
kaikki kustavilaiset ja tuhosi hänen ra-
kastamansa kuninkaan aikaan saamat
uudistukset. Hän oli laajassa kirjeenvaih-
dossa ystäviinsä tehden ehdotuksia Ruot-
sin politiikan muuttamiseksi. Hän ei tien-
nyt, että häntä jatkuvasti vakoiltiin ja että
hänen kirjeenvaihtoaan kerättiin todis-
tusaineistoksi, jolla häntä ja hänen ystä-
viään voitiin syyttää valtiopetoksesta.

Niinpä talvella 1794 alkoi Tukholmas-
sa oikeudenkäynti, jossa Armfeltin ystä-
vät Johan Ehrenström ja Armfeltin pit-
käaikainen rakastettu Magdalena Ruden-
schöld tuomittiin kuolemaan. Armfeltil-
le langetettiin korkein mahdollinen ran-
gaistus. Hänet tuomittiin poissaolevana
menettämään henkensä ja omaisuutensa
sekä aatelisarvonsa. Myös hänen ystä-
vänsnä Johan Aminoff sai elinkautisen
vankeusrangaistuksen.

Armfeltin vangitsijat lähetettiin Napo-
liin, mutta hänen onnistui ystävien avul-
la paeta läpi Ranskan vallankumouksen
jälkeisen sekasortoisen Euroopan  Venä-
jälle Pietariin asti. Täällä hän uskoi saa-
vansa turvapaikan Katariina Suurelta.
Näin kävikin, mutta se merkitsi maanpa-
koa Kalugan kaupunkiin Moskovasta
etelään passilla, joka oli annettu sveitsi-
läisen apteekkari Brandtin nimellä.

Hedvig Armfelt oli lapsiensa kanssa jo
edellä matkustanut Liiviinmaalle, jossa
hän synnytti kolmannen lapsensa Ale-
xanderin. Täältä hän, jätettyään nuorim-
man lapsensa äitinsä hoitoon, matkusti
Kustaa Maurin perässä Kalugaan 8-vuo-
tias Augusta ja 6-vuotias Gustaf muka-
naan. Kalugassa Armfelt vietti ensiker-
ran rauhallista perhe-elämää. Hän luki

paljon saamansa kirjallisuutta ja opiskeli
nyt täydellisesti venäjän kielen. Perhe
lisääntyi Constantin pojalla, joka kuiten-
kin kuoli.

Kun kuningas Kustaa IV Aadolf
01.11.1796 tuli täysi-ikäiseksi, lähti Hed-
vig-vaimo pyrkimään Suomeen hake-
maan miehelleen oikeutta ja armahdus-
ta. Matkalla keskitalvella Pietarissa hän
synnytti vielä pojan Magnus Wilhelmin,
jonka äiti haki hoitoonsa Liivinmaalle.
Kun Hedvig palasi jouluksi 1797 takai-
sin Venäjälle, lähti Armfelt lapsineen
Kalugasta ja he viettivät yhdessä joulun
Kolkin kartanossa Virossa, jolloin Arm-
felt näki ensikerran Alexanderin ja Mag-
nuksen.

Takaisin kotimaahan
Hedvig ja lapset palasivat kotimaahan,
mutta Kustaa Maurin armahdus viipyi.
Hänen terveytensä oli huono ja hän oleili
Karlsbadissa ja vähitellen kulki ympäri
Eurooppaa kun terveys parani. Ovet hä-
nelle aukenivat taas seurapiireihin ja
hoveihin ja mm. Ranskassa hän tutustui
Napoleoniin, mutta he eivät tulleet ystä-
viksi. Hedvig sai 1799 Ruotsin hovissa
viran juuri syntyneen kruununprinssin
hoitajana. Marraskuussa samana vuonna
Armfelt armahdettiin ja hänen nimensä,
kunniansa ja aatelisarvonsa palautettiin.
Lupaa palata Ruotsiin hän sai odottaa
kesään 1802 asti. Silloin hänelle tarjot-
tiin Ruotsin Wienin lähettilään virkaa.

Armfelt saapui kotimaahan Pietarin
kautta, jossa hän tapasi Venäjän juuri
valitun keisarin Aleksanteri I. Vastaan-
otolta hän sai vietäväksi Kustaa IV Aa-
dolfille Aleksanterin ensimmäisen vies-
tin uutena keisarina. Armfeltille keisari
antoi erittäin arvokkaan lahjan. Lähes
päivälleen yhdeksän vuotta oli kulunut,
kun Kustaa Mauri palasi Suomeen. Hän
tuli Joensuun kartanon kautta, jossa hän
tapasi vanhan äitinsä ja veljensä vuosien
jälkeen. Tultuaan Tukholmaan Armfelt
tapasi kuninkaan 10.06.1802. Lähes kaik-
ki ottivat nyt hänet ystävällisesti vastaan.

Kustaa Mauri Armfelt oli nyt lähetti-
läänä Wienissä 1802-1804. Napoleonin
joukkojen uhatessa Pommeria hän tuli
Stralsundissa olevien joukkojen päälli-
köksi. Täällä hän taas haavoittui, mutta
taisteltuaan urheasti korotettiin jalkavä-
enkenraaliksi. Nyt Armfelt palasi Ruot-
siin, jossa hänet oli valittu uudelleen
Ruotsin Akatemiaan. Hän on Akatemian
historiassa edelleen ainoa, joka on istu-
nut kahdella tuolilla.

Aleksanteri I ja Napoleonin solmittua
rauhan Austerlitzin taistelun jälkeen 1807
Tilsitissä alkoi Armfelt pelätä, että Venä-
jä valtaa Suomen. Hän kehoitti kunin-
gasta nyt pyrkimään rauhaan ja liittoon
Venäjän kanssa, mutta kuningas ei kuul-
lut häntä, vaan nimitti Ruotsin armeijan
ylipäälliköksi W.M. Klingsporin. Arm-
felt oli varma, ettei täysin varustautuma-
ton Ruotsi voisi estää Suomen
valloitusta,jos sota syttyy. Helmikuun 2.
päivänä 1808 saapui Tukholmaan tieto,
että venäläiset olivat hyökänneet Suo-
meen sotaa julistamatta. Armfelt oli työn-
netty sivuun Ruotsin läntisen armeijan
komentajaksi ja hän voi vain sivusta kat-

soa Suomen valtausta. Vuoden vaihtees-
sa 1808-1809 Suomi oli irroitettu vuosi-
sataisesta yhteydestään Ruotsiin ja liitet-
ty Venäjään. Armfelt tunsi aina olevansa
suomalainen ja Suomi oli hänen koti-
maansa.

Suomen hyväksi Venäjällä
Kustaa Mauri Armfelt pyysi Ruotsissa
eron kaikista viroistaan, jätti jäähyväiset
uudelle kuninkaalle ja ystävilleen, van-
noi uskollisuuden valan Venäjän keisa-
rille ja saapui Suomeen huhtikuussa 1811.
Jo toukokuun alussa keisari Aleksanteri
lähetti Joensuun kartanoon kolme eri
kuriiria, jotka vaativat häntä lähtemään
heti Pietariin keisarin puheille. Näin hän
saapui sinne 19.05.1811 ja keskusteli
pitkään keisarin kanssa.

Jo tässä tapaamisessa Aleksanteri I
pyysi Armfeltia Suomen asiain valmis-
telijaksi ja johtoon. Armfelt toi jo silloin
julki pyrkimyksensä Vanhan Suomen liit-
tämisestä suuriruhtinaskunnan yhteyteen
ja Suomen lakien alaisuuteen. Keisari oli
Armfelttia 20 vuotta nuorempi, mutta he
tulivat heti hyvin toimeen keskenään.
Keisari käsitti, ettei hänellä ollut Suo-
messa ketään Armfeltin veroista hallin-
tomiestä, johon hän voi luottaa. Näin
Armfeltista tuli keisarin lähin mies Suo-
men asioissa. Armfelt sanoi keisarille

avoimesti, että hän on suomalainen ja
haluaa toimia Suomen hyväksi sen pe-
rustuslain mukaan.

Armfelt valitsi nyt viisi henkisen Suo-
men asiain komitean, jossa kaikki olivat
suomalaisia ja Keisari hyväksyi sen ko-
koonpanon määräten Armfeltin puheen-
johtajaksi. Armfelt määrättiin 1813 Suo-
men kenraalikuvernööriksi. Turun yli-
opiston kansleriksi hänet valittiin 1812
ja viimeiset elinvuotensa hän siinä toi-
messa ajoi opetuksen voimakasta kehit-
tämistä, jotta Suomi kouluttaisi itselleen
taitavat virkamiehet ja nostaisi koko kan-
san sivistyksen tasoa. Ystävänsä Ehren-
strömin hän sai rakentamaan Helsingistä
pääkaupunkia C.L. Engelin suunnitel-
mien pohjalta.

Armfelt matkusteli Suomessa tutustu-
en sen ongelmiin ja hän esitti isonjaon
toimittamista koko maassa järkevän
maanviljelyksen ja omistusolojen poh-
jaksi. Vanha Suomi liitettiin osaksi Suo-
mea jo joulukuussa 1811. Näin Suomi
sai taas ne rajat, vaikka Venäjän sisällä,
jotka kestivät 140 vuotta Talvisotaan asti.
Tärkeää oli myös, että näin Karjalan
talonpojat pääsivät irti maaorjuudesta,
jota Venäjän aateliset kovin vastustivat.

Napoleon oli valloittanut koko keski-
sen Euroopan ja ainoastaan Englanti,
Ruotsi, Turkki ja Venäjä oli häneltä val-
loittamatta. Armfelt vihasi Napoleonin
sotilasdiktatuuria ja yllytti keisaria julis-
tamaan sodan Ranskalle. Näin tapahtui-
kin ja Napoleon lähti kesällä 1812 val-
taamaan 500 000 miehen armeijalla Ve-
näjää. Syntyi kauheat taistelut ja Napo-
leon pääsi Moskovaan asti. Taistelut ja
Venäjän hyytävä talvi pakottivat Napo-
leonin kuitenkin perääntymään ja vain
40 000 miestä palasi Ranskaan ja se oli
Napoleonin tuho. Napoleon syytti koko
sodan syttymistä Armfeltin syyksi ja
myöhemmin omaa tuhoaan.

Sodan aikana  Turussa pidettiin Ruot-
sin kuninkaan ja Venäjän keisarin tärkeä
tapaaminen, jossa Armfelt välittäjänä sai
maiden välisen ystävyyssopimuksen ai-
kaan ja Ruotsi tuki Venäjän sotaa. Näin
Armfelt oli ensimmäisenä suomalaisena
Paasikiven linjalla. Suomi olikin Napo-
leonin sotien ainoa maa, joka ei joutunut
Euroopassa sotatantereeksi.

Kun sota loppui ja Aleksanteri I palasi
voittajana 27.07.1814 Pietariin, oli Arm-
felt vakavasti sairas mies. Keisari kävi
Armfeltin luona hänen huvilallaan 30.07.
ja 08.08. ja he päättivät monista Suomea
koskevista asioista, joita ei sodan aikana
voitu hoitaa. Mukana oli toinen lapsuu-
tensa Tarvasjoella viettänyt poika, nyt
valtiosihteeri, Robert Henrik Rehbinder.
Hänen työkseen tuli jatkaa myöhemmin
Armfeltin elämäntyötä Venäjällä Suo-
men hyväksi. Tärkeä istunto Suomen
asioista pidetään Armfeltin luona vielä
16.08.

Kustaa Mauri Armfelt Suomen ja Tar-
vasjoenkin suuri poika kuoli 19.08.1814.
Hänen arkkunsa tuotiin laivalla Pietaris-
ta Turkuun ja haudattiin Halikon kirk-
koon muurattuun sukuhautaan. Kerro-
taan keisari Aleksanteri I ääneen itke-
neen kuultuaan Armfeltin kuolleen. Sel-
lainen mies oli Kustaa Mauri Armfelt.

C.F. von Breda: Kustaa III. Joensuun kartano.

F. De Gèrard: Aleksanteri I muotokuva. Hel-
singin yliopisto.

SPR:n Tarvasjoen osasto vietti 50-vuo-
tispäiviään viime huhtikuussa. Tilaisuus
alkoi juhlajumalanpalveluksella ja jatkui
seurakuntatalolla, jossa kuultiin myös ot-
teita osaston toiminnan taipaleelta:

Punaisen Ristin aate sai alkunsa Solfe-
rinossa, Pohjois-Italiasssa, jonne nuori
sveitsiläinen liikemies Henry Dunant osui
matkallaan kesällä 1859. Ranska ja Itäval-
ta kävivät seuduilla taisteluja  ja Dunant
ryhtyi järjestämään lähikylien asukkaiden
kanssa apua haavoittuneille sotilaille. Sa-
malla hän toteutti ensimmäisenä sitä va-
paaehtoisen, tasapuolisen ja puolueet-
toman auttamisen ajatusta, johon Punai-
sen Ristin liike perustuu.

Suomen Punainen Risti perustettiin

SPR:n Tarvasjoen osasto 50 vuotta
vuonna 1877. SPR:n  uudistaessa organi-
saatiotaan vuonna 1950 se perusti  paikal-
lisosastoja, joita nyt on n. 600.

Seuraavat otteet ovat Saara Rönnemaan
osaston 30-vuotisjuhlaan laatimasta his-
toriikista.

SPR:n  Tarvasjoen osaston perustava
kokous pidettiin 21.2.1951 .Perustamis-
kokouksen pöytäkirja kertoo, että Tarvas-
joen Vapaan Huollon piirinaiset ja toimi-
henkilöt kokoontuivat kahvila Seurapirt-
tiin neuvottelemaan asiasta. Puhetta johti
Minne Laine ja pöytäkirjan kirjoitti Suo-
ma Virta. SPR:n Varsinais-Suomen piiris-
tä oli tilaisuuteen saapunut maisteri Maj-
Lis Klingstedt-Huhtala selostamaan jär-
jestön työtä. Keskustelujen jälkeen koko-

uksessa päätettiin yksimielisesti perustaa
Tarvasjoelle Suomen Punaisen Ristin ala-
osasto.

Osaston ensimmäiseksi  puheenjohta-
jaksi valittiin Jussi Vesamo, varapuheen-
johtajaksi Minne Laine ja sihteeriksi Suo-
ma Virta.

Yhdistyksen ensimmäiseen hallitukseen
valittiin Lahja Kotamäki, Fanni Routa-
maa, Suoma Virta ja Alina Karvonen. Va-
ralle Hilda Rouvali, Anna Sarlin, Lempi
Koskinen, Matilda Hinkka ja Hanna Vesa-
mo.

Ensimmäinen vuosikokous pidettiin
Seurapirtissä lokakuussa. Kokouksessa
keskusteltiin mm. kodin terveyspäivän
järjestämisestä Tarvalassa  terveyssisaren
johdolla.

V. 1952 syyskokouksen pöytäkirjassa
mainitaan piirin anoneen Tarvasjoen kun-

nalta rahaa kotisairaanhoitovälineistön
hankkimiseksi osastolle lainausta varten,
ja anomukseen olikin suostuttu. Päätettiin
myös kotisairaanhoitokurssin pitämisestä
seuraavan vuoden huhtikuussa. Hallitus
velvoitettiin hankkimaan kurssille n. 20
osallistujaa.

Vuodelta 1955 löytyy pöytäkirjoista
merkintä SPR:n suurkeräyksestä. Samana
vuonna järjestettiin Liedonperän kulmilla
vaatekeräys.

Syyskokouksessa 1958 päätettiin osal-
listua terveyspäivän viettoon yhdessä kun-
nan terveyslautakunnan  ja MLL:n osas-
ton kanssa. Tilaisuudessa esiteltiin SPR:n
veripalvelua ja ehdotettiin verenluovutus-
tilaisuuden järjestämistä, mikäli paikka-
kunnalta löytyy noin 60  halukasta veren-
luovuttajaa.

Vuonna 1959 järjestettiin seurakunnan
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kanssa vanhustenjuhla.

Vuonna 1960  osasto vieraili vanhain-
kodissa. Aluekokouksessa Marttilan
Kraappalassa oltiin yhdessä Kosken ja
Marttilan sekä SPR:n edustajien kanssa.
Siellä kuultiin ensiapukurssin suorittanei-
den avunantomahdollisuuksista sekä hei-
dän jatkokursseistaan.

Vuoden 1961 pöytäkirjat kertovat osas-
ton hankkineen sideharso yms. tarvikkei-
ta, joita ei vielä oltu hankittu. Tarvikkeet
tulivat osaston katastrofivarastoon terve-
ystalolle.

Syyskokouksessa 1962 päätettiin lähet-
tää Hilkka Heimonen Helsinkiin sosiaali-
toiminnan avainkurssille. Saman vuoden
toimintakertomuksesta käy ilmi, että osas-
tolla oli 106 jäsentä. Ompeluilloissa oli
valmistettu sidetaitoksia ja kolmioliinoja.
Osaston lainaamoa oli kartutettu kaksilla
kantopaareilla ja lastoilla. Kotisairaanhoi-
tokurssilta , joka pidettiin Liedonperän
Marttilassa, sai todistuksen seitsemän hen-
kilöä. Kansanvälistä katastrofiapua  an-
nettiin Algeriaan, Agadirin maanjäristyk-
sen uhreille. Varoja hankittiin SPR:n myyn-
tiartikkeleilla  kuten joulukorteilla ja kynt-
tilöillä.

Vuonna 1965 todettiin, että jokaisen
osaston jäsenen olisi opittava suusta suu-
hun tekohengityksen anto ja niinpä piiris-
tä lainattiin Anne-nukke, jolla koulutettiin
kouluissa ja yleisötilaisuuksissa yhteensä
250 tarvasjokilaista.

Vuosi 1966 oli osaston toiminnassa
merkittävä, sillä silloin järjestettiin en-
simmäisen kerran verenluovutustilaisuus
yhdessä Tarvasjoen Lions Klubin kanssa
Suurilan koulussa. Oli ostettu pakka laka-
nakangasta, joista Lempi Tuominen om-
peli kymmenen lakanaa. Tyynyt lainattiin
jäseniltä  ja pulpeteista tehtiin petit luovut-
tajia varten. Pullonheiluttajat olivat val-
miina Maija Vauran johdolla ja keittiössä
keitettiin kahvit niin luovuttajille  kuin
henkilökunnallekin.

Lions Klubi hoiti  tilaisuuden mainon-
nan ja kuljetukset. Verta tuli luovuttamaan
141 henkilöä.

Sävellahjan kautta tarvasjokilaiset aut-
toivat mm. Intian tulvien  uhreja .Myös
yhteistoiminta  pitäjän muiden järjestöjen
kanssa oli vilkasta. SPR:n osasto osallis-
tui mm. pitäjän asutuksen 650-vuotisjuh-
laan yhdessä muiden järjestöjen kanssa.

Vuodelta 1966 muistetaan  mm kynttilä-
kauppa, jossa seurakunnalle saatiin myy-
dyksi  sen vuoden aikana tarvitsemat kynt-
tilät. Tämä tapa jatkui myöhemminkin.

Samana vuonna  Suurilan koulussa jär-
jestetyillä ensiapukursseilla  osanottajia
oli peräti 44.

Vuonna 1967 pitäjään valmistuneeseen
Nuortentalo Tarvashoviin osasto lahjoitti
500 markkaa kunto- ja ensiapuvälineiden
hankintaan. Talossa järjestettiin myös ve-
renluovutustilaisuus, jossa saatiin 136 ve-
ripussia.

Vuoden 1970 osaston kirjoista löytyy
220 jäsentä, mikä on ennätyslukema osas-
ton historiassa.

Vuonna 1971 osallistuttiin  SPR:n leik-
kimielikampanjaan. Joulumyyjäisten tuo-
tolla osallistuttiin sävellahjakeräykseen
pelastuspalvelun hyväksi.

Vuonna 1973 todettiin , että osaston
jäsenmäärä   oli laskenut sadalla henkilöl-
lä. Syy lienee ollut keskitetyn jäsenmak-
superinnän.

Vuonna 1976 osasto otti osaa Lapuan
räjähdysonnettomuuden uhrien auttami-
seen. Samana vuonna perustettiin Härkä-
tien kuntainliiton ensiapuryhmä.

Vuonna 1979 löytyy merkintä, että jä-
senmäärä on kaksinkertaistunut edellis-
vuodesta ja oli nyt 140 henkilöä. Syynä
jäsenmäärän lisäykseen oli operaatio Var-
siluuta, joka oli SPR:n valtakunnallinen
haastekampanja. Samana vuonna osasto
avusti kahta tarvasjokilaista perhettä, jot-
ka olivat menettäneet kotinsa tulipalossa.

Osaston uusi vireä toimintamuoto oli
ensiapuryhmä, jota veti terveydenhoitaja
Aulikki Kuukkala.

Ryhmänjohtaja oli Reijo Tetri. Tarvas-
jokilaiset pitivät yhteisiä harjoituksia   alu-
een  muiden ensiapuryhmien kanssa.

Osaston 30-vuotislahjaksi saadut rahat
luovutettiin ensiapuryhmän toiminnan tu-
kemiseksi.

Seuraavan 20-vuotistaipaleen pöytäkir-
jamerkinnät on koonnut Pirkko Mäkinen:

1980 Lions Klubin kanssa järjestetyssä
verenluovutustilaisuudessa saatiin kerät-
tyä 150 veripussia, mikä oli uusi ennätys.

Vanhusten kerhossa tarjoiltiin kahvin
lisäksi raakaraasteita ja tuoremehua. Li-
säksi käytiin  seurakunnan kanssa yhdessä
pitämässä avointen ovien päivää  vanhain-
kodissa.

Vuosi 1981 oli SPR:n Tarvasjoen osas-
ton juhlavuosi, kun vietettiin osastomme
30- vuotisjuhlia seurakuntatalolla 26.4.
sadan juhlavieraan läsnäollessa.

Verenluovutuksessa kävi 149 henkilöä.
Jäseniä oli vuoden lopussa 123.

Littoisten SPR teki kirkkoretken Tar-
vasjoelle 47 hengen voimin ja kahvitarjoi-
lusta huolehti oman  osastomme väki.

Vuoden 1982 tapahtumista mainittakoon
vanhusten palvelupäivä, jolloin tarjolla oli
hiustenleikkuuta ja jalkojen hoitoa ja tot-
takai kahvia. Laskiaistempaukseen  osas-
to osallistui yhdessä EA –ryhmän kanssa.
Nälkäpäivää vietettiin ensimmäisen ker-
ran kirkkokahvien merkeissä ja Puolan
keräystä tuettiin 1000 markalla.

Jäsenmäärä  oli 130.
Vuonna 1983 organisoitiin etsintäkurssi

yhdessä EA-ryhmän kanssa.
Lisäksi jatkettiin toimintaa vanhusten

kanssa ja järjestettiin verenluovutus.  Va-
roja kerättiin mm. joulumyyjäisillä  ja
nälkäpäiväkeräyksellä.

Vuoden 1984  toimintakertomuksesta
löytyy vilkasta EA-ryhmän  toimintaa,
kuten yhteistoiminta ja etsintäharjoituk-
sia  sekä päivystyksiä Parhaimmillaan osal-
listujia oli 56.

Varoja kerättiin mm joulukuusia myy-
mällä ja joulupukkipalvelulla.

Vuosi 1985 on toiminnaltaan entisten
kaltainen: vanhustenkerhon kahvitusta,
verenluovutusta, nälkäpäiväkeräys, EA-
ryhmän  harjoituksia. Eikä  tulipalossa
kotinsa menettänyt perhe jäänyt ilman
SPR:n  avustusta.

Vuodelta 1986 löytyy pöytäkirjamer-
kintä mm. huomattavasta  verenluovutta-
jien määrästä (131). .Nälkäpäiväkeräyk-
sen tuotto oli 1300 mk. Jäseniä osastol-
lamme oli 147.

Vuonna 1987 toiminta jatkui vilkkaana.
SPR:n suurkeräys tuotti 7413, 50 mk, jos-
ta osastolle palautettiin 3288 mk. Johto-
kunta päätti hankkia näillä rahoilla kaset-
tiradion Hollitupaan  ja kasetteja sai laina-
ta kotonakin kuunneltavaksi.

Vuonna 1989 on todettu jäsenmäärän
olevan laskussa .Verenluovutustoiminta ja
EA-ryhmän toiminta on ollut edellisvuo-
tisten kaltaista.

1990  osaston toiminnassa näkyi  pirtey-
den merkkejä. Syöpäkeräys toteutettiin
eri yhdistysten kanssa. SPR:n viikolla
kouluissa pidettiin tilaisuuksia oppilaille
ja lahjoitettiin  kouluille ensiapulaukut.
Valtakunnallisen jäsenkeruukampanjan
saalis oli 15 uutta jäsentä  osastollemme.
EA-kurssi I  järjestettiin Euran koululla
.Verenluovuttajille lähetettiin  henkilökoh-
taiset kutsut, joka tehosi 80 luovuttajaan.

Seuraavan vuoden tapahtumista mainit-
takoon ekaluokkalaisten pyöräilykypäri-
en hankinta muiden kunnan yhdistysten
kanssa yhdessä. Tämä toiminta on jatku-
nut siitä lähtien aina näihin päiviin asti.
Uusille kuntalaisille järjestetyssä tutustu-
mistilaisuudessa olimme myös mukana.

Vuonna 1992 EA-ryhmä harjoitteli  yh-
dessä VPK:n kanssa.

Vuoden 1993 verenluovuttajamäärä oli
vain 56. Kutsukirjeen lähettäminen seu-
raavana vuonna lisäsi määrän 98:aan.

Vuonna 1995 käynnistettiin Ystäväpal-
velu Palvelukeskuksessa .Kokoontuminen
oli joka kuukauden ensimmäinen keski-
viikko.

Vuonna 1996 järjestettiin ensimmäisen
kerran verenluovutustilaisuus kaksi ker-
taa vuodessa . Lyydia Uotin testamentti-
lahjoitus tuli SPR:n Tarvasjoen osaston
hyväksi.

Vuosina 97- 98  pidettiin  kenkäkeräys,
joka tuotti 50 paria kenkiä. Eläkekerholai-
sia  kahvitettiin, ystävänpiirin toiminta
jatkui entisellään, verta luovutettiin  ke-
väällä ja syksyllä.

Vuonna 1999 kerättiin rahaa Kosovoon
2904 mk. Nälkäpäiväkeräys tuotti 2074
mk.

Tarvastalkoopäivänä ulkoilutettiin Pal-
velukeskuksen vanhuksia.

2000-luvun toiminta on jatkunut perin-
teisten asioiden parissa: verenluovutus
keväällä ja syksyllä, pienimuotoista ea-
päivystystä, pyöräilykypärälahjoitus ja

nälkäpäiväkeräys jne. Osaston jäsenmää-
rä on tällä hetkellä 50.

Pirkko Malinen, SPR:n Varsinais-Suo-
men Piirin järjestösihteeri  puheessaan 50-
vuotispäivillämme tähdensi mm:
” Osaston 50-vuotisjuhla on tärkeä tapah-
tuma. Se tarkoittaa, että koko Punaisen
Ristin maailmanlaajuinen liike on ollut
puoli vuosisataa Tarvasjoella läsnä. Osas-
to edustaa täysivaltaisena koko Punaista
Ristiä omalla alueellaan. 1950-luvun alus-
sa sodan arvet olivat umpeutumassa ja
aika oli otollinen Punaisen Ristin rauhan-
ajan vapaaehtoistyön tehostamiselle osas-
toja perustamalla. Sen jälkeen on paljon
tapahtunut, välillä on ollut aktiivisempaa.
välillä hieman hiljaisempaa. Osasto tuo
toiminnallaan esille humanitaaristen ar-
vojen tärkeyden ja muistuttaa Punaisen
Ristin periaatteista: inhimillisyydestä, ta-
sapuolisuudesta ja siitä että tätä työtä teh-
dään puolueettomina, riippumattomina,
vapaaehtoisin voimin, osana yhtä Punais-
ta Ristiä, jossa jokaisella toimintamuo-
dolla  ja osastolla on velvollisuus auttaa
myös toinen toistaan. Punainen Risti muis-
tuttaa joka päivä siitä, että olemme vas-
tuussa itsemme lisäksi myös toisistamme.

Osaston voima on siinä, että sen kautta
Punainen Risti on lähellä. Paikallisesti
nähdään ne asiat, joihin meitä tarvitaan .
Paikallisesti asioihin voidaan myös tarttua
nopeasti kuten katastrofijärjestöjen roo-
liin sopiikin. Auttamistehtävien lisäksi
roolimme on yhä enemmän toimia myös
ennaltaehkäisevästi, varautua erilaisiin ti-
lanteisiin. Osasto voi myös ottaa kantaa
Punaisen Ristin periaatteiden pohjalta nii-
hin epäkohtiin, jotka heikentävät yhteis-
kuntamme ”haavoittuvimpien”  asemaa.
Työmme haasteet muuttuvat jatkuvasti ja
siksi meidän tuleekin olla avoimia myös
uusille toimintamuodoille ja aika ajoin
pohtia mihin meitä juuri nyt kunnassam-
me eniten tarvitaan. Yhä tärkeämpää on
myös toimia yhteistyössä esim. kunnan,
seurakunnan ja kunnassa toimivien mui-
den järjestöjen ja yhdistysten kanssa.

Toiminta on kuitenkin mahdollista vain
jos meillä on vapaaehtoisia. Tänään, 50-
vuotispäivänä on aika kiittää kaikkia Tei-
tä, jotka nyt ja menneiden vuosien aikana
olette Punaisen Ristin työtä tehneet, kan-
taneet vastuuta luottamustehtävissä, ol-
leet järjestämässä Nälkäpäivää, Punaisen
Ristin viikkoa tai verenluovutusta, tarjon-
neet aikaanne ja tukeanne ystävänä tai
ensiapuryhmäläisenä, antaneet vapaa-ai-
kaanne auttamistyöhön. Vapaaehtoisuu-
den juhlavuonna tuntuu hyvältä nähdä,
että tänäänkin melko suuri määrä tarvas-
jokilaisia on tarjoamassa työpanostaan ja
tukeaan Punaisen Ristin työhön. Uusien
jäsenten ja vapaaehtoisten hankkiminen
niin pitkäkestoiseen kuin kertaluontoiseen
ja lyhytaikaiseenkin auttamistyöhön on
tehtävä, johon meidän tulee kiinnittää jat-
kuvaa huomiota.”

Suomen Punaisen Ristin jäsenyys on
kannanotto. Se tarkoittaa, että sinä välität.

Ansiokkaasti SPR:n hyväksi toimineita henkilöitä on muistettu osaston 50-vuotisjuhlassa 1.4.2001.
Kuva Auranmaan viikkolehti.

SPR:n edustajat luovuttamassa pyöräilykypäriä ekaluokkalaisille. Kuva SPR:n arkisto.

Puheenjohtajat
1951-1956 Jussi Vesamo
1957-1959 Minne Laine
1960-1961 Kyllikki Luoto
1961-1965 Matti Laaksonen
1966-1966 Lempi Tuominen
1967-1972 Sylvi Satopää
1973-1976 Vuokko Sintonen
1977-1979 Saara Rönnemaa
1980-1986 Pirkko Mäkinen
1987-1989 Vuokko Sintonen
1990-1998 Marja-Leena Seppä
1999- Jaana Forsbacka

Sihteerit
1951-1959 Suoma Virta
1960-1961 Elvi Kuukkala
1961-1965 Hilkka Heimonen
1966-1970 Saara Rönnemaa
1970-1971 Tuulikki Sipilä
1972-1972 Sylvi Rantala
1973-1976 Hilkka Nyman
1977-1980 Irma Knaapi
1981-1983 Sinikka Mahlamäki
1984-1998 Kaija Mustamäki
1999-1999 Liisa Frantti
2000- Seija Äikää-Sintonen
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Kirkkoherra Simo Rundgren alkutaipaleesta Tarvasjoella:
’’Ihmeen hyvältä on tuntunut’’
Muutamat tarvasjokiset varoittelivat mi-
nua tammikuun alussa, ’’että kyllä se
taitaa olla vaikeaa tulla sieltä Perä-Poh-
jolasta tänne Varsinais-Suomeen. Kun
me ihmisetkin olemme niin erilaisia tääl-
lä.’’

Alku on kuitenkin tuntunut aivan hy-
vältä, enkä ole vielä joutunut ylikäymät-
tömiin ongelmiin. Tietenkin tämä on
vasta totuttelua ja juurettomuuden tun-
toa on erityisesti siitä syystä, että perhe
ei ole vielä päässyt yhteen. Mutta kun
pappilan remontti kesän mittaan valmis-
tuu muuttuu tilanne olennaisesti. Oma
koti merkitsee aina elämän normalisoi-
tumista. Niinpä sitä päästään rakenta-
maan myös pitkäjänteisemmin seurakun-
tatyön tulevaisuuden suuntaviivoja yh-
dessä työntekijöitten ja luottamushenki-
löitten kanssa.

Erityinen yllätys on ollut seurakunta-
laisten aktiivinen osallistuminen erilai-
siin tilaisuuksiin. Jumalanpalvelus on
vetänyt puoleensa harvinaisen paljon vä-
keä eikä ainakaan Tarvasjokeen istu se
yleinen väittämä, että ’’tyhjille seinille-
hän se pappi saa pyhä toisensa jälkeen
omia juttujaan kertoilla’’. Uskon, että
kyse ei ole vain tilapäisestä tilastojen
kaunistumisesta, vaan siitä, että monet
ovat alkaneet ottaa pyhäpäivän tavaksi
kirkkotielle lähtemisen. Mikäpä muu
voisikaan olla pyhäpäivälle parempi tapa!

Kinkeriosallistuminen yllätti myös
papin täydellisesti. Tarvasjoki on epäile-
mättä maamme kärkisijoilla, jos mita-
taan kinkereillä käyntiä. Joka neljäs ai-
kuinen tarvasjokinen oli mukana eri ky-

lien tapahtumissa!
Näyttää myös siltä, että yhteisvastuun

henki on erityisen vahva. Tarvasjoen seu-
rakunta on ollut perinteisesti rovastikun-
tansa anteliain, mutta tänä vuonna näyt-
tävät entiset keräystulokset ylittyvän rei-
lusti. Diakoniaväki, yhteisvastuukerää-
jät ja monet tahot ovat olleet ahkeria ja
osoittaneet, että tänä itsekkyyden aikana
on sentään vielä ihmisiä, joilla on sydän
paikallaan.

Musiikin harrastajat, Crescendo, Man-
telit, kirkkokuorolaiset ym. ovat tehneet

monista jumalanpalveluksista valoisia
kirkkohetkiä. Erityisen puhuttelevana
koin keväisen kylvönsiunaamisen, joka
keräsi runsaasti väkeä kiittämään ja pyy-
tämään Taivaan Isää siunaamaan maa-
miehen kylvötyön. Vielä tekee mieli
mainita Liedonperän lähetyspiirin, joka
on vuosisadan alusta lähtien toiminut ja
toimii edelleen sekä samoin Raamatun
päiväpiiri, joka uhmaa aikaa uskollisella
Sanan ympärille kokoontumisellaan.

Hallintoelimet ovat täällä myös aktii-
visia toiminnan saralla. Periaatteena näyt-

tää olevan ’’tehdään eikä vain puhuta’’.
Monenlaista talkoota on jo ehditty har-
rastaa. Yhteistyö on käynnistynyt jo mm.
Tarun kanssa ja toivon, että syksyllä voi-
simme tehdä yhdessä entistä enemmän
työtä lastemme ja nuortemme hyväksi.

Kun tähän kaikkeen vielä lisään, että
työntekijöitten kanssa on hauskaa toimia
yhdessä, niin vaikea tässä on ryhtyä va-
littajaksi. Muistan erityisellä ilolla yh-
dessä toteuttamaamme hiljaisen viikon
näytelmää, jonka kaikki koululaiset nä-
kivät, mutta jonka valitettavasti aika moni
seurakuntalainen tänä vuonna missasi.
Mutta ensi vuonna kirkko on varmaan
täynnä myös hiljaisella viikolla.

Olen tässä vain esimerkin omaisesti
palautellut mieliini jotakin sellaista, mistä
olen tullut hyvälle mielelle tämän ke-
vään aikana. Jos kaikki pitäisi kirjoittaa,
niin Tarvaslehden sivu ei riittäisi. Elän
siinä uskossa, että hyviä asioita voi vielä
tapahtua jatkossakin.

Kaiken kaikkiaan voi todeta, että Tar-
vasjoen seurakuntaa on menneinä vuosi-
kymmeninä hoidettu hyvin ja täällä on
kyetty luomaan sellaisia perinteitä, jotka
kantavat silloinkin kun viranhaltijat vaih-
tuvat. Kiitollisena siis ajattelen edeltäji-
äni ja toivon, etten pilaisi omalla työlläni
heidän kylvötyötään.

Tämän Tarvaslehden myötä kiittelen
seurakuntalaisia kannustavasta suhtau-
tumisesta ja toivotan hyvää kesää. Näh-
dään ainakin kirkonmäellä, jos ei muual-
lakin – pyhästä toiseen!

Simo Rundgren
kirkkoherra

Piispa Ilkka Kantola siunaa virkaan kirkkoherra Simo Rundgrenin. Avustajina diakoni Anna-
Kaisa Nurminen, lääninrovasti Erkki Marttinen, rovasti Jouko Kyyrö sekä Martti Heikkilä.
Kuva seurakunta.

Seurakuntaa virkaan siunaamisjumalanpalveluksessa. Kuva seurakunta. Rovasti Jouko Kyyrö puhumassa seuraajalleen. Kuva seurakunta.

Uusi kasvo seurakunnan nuorisotyöhön!
Lahdenkaupin Kaisa jää äitiyslomalle ja
on juuri sopiva hetki esitellä Kaisan saap-
paat kesästä alkaen täyttävä sijainen.

Ollaanko me tavattu?
1. Esitellessä itsesi sanot yleensä?
– Kerttu Kraappa
2. Kuinka monta 1:tä täytyy asettaa

jonoon, jotta saadaan ikääsi vastaava
luku?

– 19
3. Synnyinseutusi?
– Marttila
4. Mitä aiot tehdä tulevaisuudessa?
– Toimia nuorisotyönohjaajana Tar-

vasjoen ja Marttilan seurakunnissa
5. Mitä olet tähän mennessä tehnyt?
– Opiskellut kirkon lastenohjaajaksi

ja työskennellyt mm. päiväkodissa ja
leiriohjaajana

6. Mitä kuljetat aina mukanasi?
– Käsilaukkua, sisältönä kaikki tar-

peellinen kynää ja huulirasvaa myöten
7. Joudut yllättäen yksin 30 nuoren

kanssa vuorokaudeksi lukitulle seura-
kuntatalolle, mitä tekisit ensimmäisek-
si?

– Jonkinlainen nimileikki tutustumis-

tarkoituksella
8. Mitä kuuluu harrastuksiisi?
– Tanssiminen
9. Tavoitteesi tulevassa työssä?
– Nuoret tulisivat mukaan toimintaan

ja saisivat elämyksiä, toivon onnistuvani
hyvin siinä mitä teen

10 a) Miten asut?
– Äidin kanssa
b) Motto:
– Se mihin ryhtyy pitää tehdä tositar-

koituksella!
11. Pehmentääkö mieltäsi paremmin
a) Pringlesit
b) Pepsi
c) Prinsessakakku
– Ehdottomasti Pringlesit
(Tämä ihan vaan tiedoksi työtovereille

ja tuleville rippikoululaisille)
Kertun tapaa juhannuksesta alkaen ns.

Kaisan hommista ja tavoittaa numerosta
050-300 7485.

Voimia ja siunausta Kertun työhön ha-
luaa toivottaa kysymyksillä ahdistellut
ja lomalle lompsiva Kaisa.

Kaisa L
Kaisa Lahdenkaupin sijainen Kerttu Kraappa.
Kuva seurakunta.

Perinteistä

LEPPÄMÄEN
EVANKELIUMIJUHLAA

vietetään jo 70 kerran

Tarvasjoella Horrisissa
keskiviikkona 27.06.2001

klo 11.00 alkaen

Puhujiksi saapuvat:
rov. Jouko Kyyrö, rov. Kauko

Sainio, rov. Paavo Väntsi,
kha Simo Rundgren,
past. Ville Auvinen ja

piirisiht. Heikki Lehtonen.

Tervetuloa suviseen luontoon
Sanan ääreen.

SLEY:n osasto ja
Tarvasjoen seurakunta
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Seurakunnan kasvatustyönjohtokunta oli
jo hyvissä ajoin puuhastellut kaikille tänä
vuonna 4-vuotta täyttäville oman synty-
mäpäiväjuhlan.

Seurakunnan edustaja on vieraillut ai-
emmin sankarin kotona, mutta nyt halut-
tiin kutsua kaikki koolle ja samalla antaa
niin lapsille kuin vanhemmillekin mah-
dollisuus tutustua toisiinsa sekä seura-
kunnan työntekijöihin ja muihin juhlien
järjestelijöihin.

– Me haluamme tämän juhlan järjestä-
misellä kertoa tarvasjokelaisille perheil-
le, että me todella arvostamme näitä lap-
sia ja lapsiperheitä. Kun nelivuotiaitten
päiväkerhokausi alkaa ensi syksynä, niin

Neljävuotiaat synttärijuhlassa seurakuntalolla
muistutamme myös tästä hienosta mah-
dollisuudesta perheitä. Lapset pääsevät
päiväkerhossa suunniteltuun ja johdet-
tuun yhteiseen leikkiin mukaan.

– Meillä on tuntuma myös siihen, että
monet teistä nuorista perheistä olette suh-
teellisen äsken muuttaneet tänne, ettekä
vielä tunne toisianne. Tämäkin tilaisuus
on mahdollisuus tutustua ja nähdä miten
paljon meillä on nuorta väkeä täällä.

– Kasvatustehtävä on aina paitsi per-
heen oma tehtävä, jokaisen lapsen koh-
dalla myös yhteisön yhteinen tehtävä.
Kun pääsemme tutummaksi, voimme
myös yhteydessä pohtia niitä ongelmia ja
haasteita, joita vanhemmuuteen liittyy.

Tällaisilla ajatuksilla toivottivat kirk-
koherra Simo Rundgren ja lastenohjaaja
Päivi Marjomaa tervetulleiksi 4-vuotiai-
den vanhemmat yhteiseen kahvihetkeen,
joka vietettiin aikuisten kesken sillä ai-
kaa, kun varsinaiset päivänsankarit sai-
vat olla Kaisa Lahdenkaupin ja Kerttu
Kraapan johtamassa leikkihetkessä päi-
väkerhon puolella.

Johtokunnan taustatyön lisäksi ohjel-
massa olivat avustamassa vapaaehtoiset
nuoret. Näin saimme paikalle Papin he-
vosineen, Täti-Moonikan, Hiirulaisen
sekä Päivänsäteen ja Menninkäisen. Leik-
ki ja laulutuokion jälkeen nautittiin synt-
täriherkut ja siirryttiin onkimaan. Ei tar-
vinnut töniä eikä tuuppia, vaikka 19 on-
kijaa odotti saalista. Saalista riitti kaikille
ja lopputuloksena oli maukkaat ’’kalat’’
sekä tyhjä meri.

Kotimatkalle lähdettiin rukouksen, lau-
lun ja pienen paketin siivittämänä. Toi-
vottavasti ensi vuonna saamme juhlimaan
uusia innokkaita 4-vuotiaita sankareita.

Kaisa L & Simo R

Oli hienoa nähdä, miten arvokkaasti pienet juhlapäivän viettäjät asettuivat juhlapöytään, johon
heille tarjoiltiin maukkaat synttärimaistiaiset. Kuva seurakunta.

Seurakunnassa tapahtuu uutta:
Pappilaa remontoidaan – kanslia siirtyi seurakuntalon läheisyyteen
Tarvasjoen seurakunnassa tapahtuu myös
uutta. Pappilan yhteydessä ollut kirkko-
herran virasto on siirtynyt seurakuntata-
lon pihapiirissä olevaan entiseen vahti-
mestarin asuntoon. Samassa rakennuk-
sessa on jo toiminut diakoniatoimisto.
Uuden viraston yhteyteen tulee myös
kasvatustoimisto eli päiväkerho- ja nuo-
risotyö. Tämä järjestely on ollut jo pi-
tempään ajatuksen tasolla vireillä, mutta
nyt se on päätetty toteuttaa, kun pappilan
remontin yhteydessä virasto olisi jokata-
pauksessa joutunut evakkoon remontin
jaloista.

– Kyllä tämä uusi järjestely tuntuu
hyvältä meidän työntekijöitten kannalta.
Virasto omine palveluineen on meitä
kaikkia lähellä ja tämä kokoaa meidän
toimintomme kätevästi yhteen, toteavat
työntekijät.

– Uskomme, että myös seurakuntalai-
set pitävät tätä järjestelyä hyvänä, sillä
onhan kirkkoherranvirasto tässä aivan

keskeisellä paikalla, yhtyvät ajatukseen
sekä kirkkoherra että kanslisti.

Vaikka toiminta uudessa kirkkoherran-
virastossa käynnistyi jo kesäkuussa pi-
detään tilan virallinen käyttöönotto ja
pienimuotoinen vihkimistilaisuus vasta
elokuussa.

Pappilan remontti on aloitettu touko-
kuun alussa ja se valmistuu heinäkuun
aikana. Alunperin pelkäksi pintakiillo-
tukseksi ajateltu remontti laajeni siltä
osin, että suunnittelusta vastannut Leena
Hemmilä ehdotti saunan nostamisen kyl-
mästä kellaritilasta entisen suihkuhuo-
neen tiloihin. Taloudellinen jaosto ja kirk-
koneuvosto näkivät myös tämän hyvänä
ajatuksena ja niin muutos toteutetaan.

– Pappilan isompiin huoneisiin palau-
tetaan perinteinen puulattia, joka on tä-
mäntyyppisen rakennuksen luonnollinen
lattiamateriaali. Se on kestävä niin, että
kun se pohjustetaan kunnon koolauksel-
la sitä ei tarvitse aivan heti uusia, kertoo

Leena Hemmilä, joka tekee suunnittelu-
työn mielellään entiselle kotiseurakun-
nalleen.

– Kun pappila on samalla myös perhe-
asunto, pyrimme siihen, että sen tilaviin
ja korkeisiin huoneisiin saataisiin perhe-
asumisen viihtyisyyttä. Tästä syystä olo-
huoneeseen palautetaan tulisijaksi kak-
luuni.

Piispantarkastus syksyllä
Piispa Ilkka Kantola tulee toimittamaan
yleisen piispantarkastuksen Tarvasjoen
seurakunnassa ensi syksynä. Viralliset
tarkastuspäivät ovat perjantai 31. elo-
kuuta ja sunnuntai 2. syyskuuta. Piispan-
tarkastuksen yhteydessä järjestetään eri-
laisia tilaisuuksia, joista seurakuntalai-
sia informoidaan hyvissä ajoin. Nyt on
syytä kuitenkin jo merkitä kalenteriin
kyseiset päivät ja varautua tilaisuuksiin
ja kirkkotielle.Rakennusmiehet pappilaa korjaamassa.

Kuva seurakunta.

Taloudenhoitaja Ella Palander työpaikallaan. Kuva seurakunta.
Palvelukeskus  sai radioyhteyden kirkkoon. Asukkaita ja hoitohenkilökunta 02.05.2001 uutta yh-
teyttä kuuntelemassa.

Nelivuotiaat vanhempineen saapumassa
synttärijuhlaan. Kuva seurakunta.
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Osuuskauppatoimintaa Tarvasjoella
Suomalainen osuuskauppatoiminta täyt-
tää tänä vuonna 100 vuotta. Suomen en-
simmäisen osuuskaupan, Wähäväkisten
osuuskaupan, SOK:laista liiketoimintaa
tekee tänään alueellinen TOK-yhtymä.
Sen toimialue kattaa Turun keskuspaikan
ympärillä 35 kuntaa. TOK-yhtymä jul-
kaisi juhlakirjan Sata vuotta yhteistä
matkaa, joka pääasiassa on keskittynyt
yhtymän ydinosuuskaupan, Turun Osuus-
kaupan, historiaan. Siihen vuosien var-
rella liitettyjen osuskauppojen kunnia-
kas historia olisi ollut mielenkiintoinen
ja tallentamisen arvoinen osa koko maa-
kunnan kehitystä, mutta se olisi varmaan
vaatinut kaksiosaisen teoksen. Koska
osuuskauppatoiminta Tarvasjoella on osa
tätä historiaa, on varmaan nyt syytä koota
sen vaiheet ja tallentaa ne jälkipolville.

Johtaja Esko Haapanen Tampereelta
on tallettanut isänsä entisen Tarvasjoen
Osuuskaupan johtajan Yrjö Haapasen ar-
kiston ja valokuvakokoelman. Se kuvaa
hyvin yksityiskohtaisesti osuuskaupan
perustamista ja kehitystä viime sotiimme
asti. Esko Haapanen on antanut nuo tie-
dot lehtemme käyttöön ja sen ohessa
kertonut omia muistojaan toimiessaan
itse nuorena osuuskaupan myymälänhoi-
tajana niin Suurilassa kuin Aikulmalla.

Osuuskaupan perustaminen
Kuvattuaan ensin osuustoiminta-aatteen
synnyn ja tulon Suomeen Yrjö Haapanen
kertoo kaupan kehityksen Tarvasjoella ja
kuinka osuustoiminta jo hyvin varhain
tuli myös Tarvasjoelle. Jo ennen oman
osuuskaupan perustamista heti 1900-lu-
vun alussa paikalliset viljelijät olivat
maamiesseuran puitteissa tehneet väki-
lannoite- ym. ostoksia yhteisostoina, saa-
den näin suuremmat alennukset. Osuus-
kauppoja perustettiin nopeasti lähikun-
tiin mm. Karinaisiin 1902 ja Paimioon
1903. Ilmeisesti Marttilaan oli perustettu
osuuskauppa samoihin aikoihin, vaikka
ei historia siitä mitään kerro,  sillä jo 1904
se on perustanut Tarvasjoelle osuuskaup-
pansa sivuliikkeen. ’’Osuuskauppa, joka
myöhemmin teki vararikon, oli kuiten-
kin verraten heikosti hoidettu ja siihen ei
ostajapiiri ollut milloinkaan tyytyväinen.
Näihin aikoihin oli myöskin Jauholan
kylässä toiminnassa pieni Savijoen
Osuuskauppa niminen liike, joka kuiten-
kin muutaman vuoden toimittuaan lopet-
ti toimintansa ilman vararikkoa. Maini-
tun osuuskaupan toiminnasta en voi esit-
tää mitään tietoja, koska kaikki pöytä- ja
tilikirjat jo ovat hävinneet ja yksityisten
henkilöiden muistitiedot ovat kovin risti-
riitaisia’’, kirjoittaa Haapanen osuuskau-
pan 25-vuotishistoriikissa 1931.

’’Tyytymättömyys Marttilan Osuus-
kaupan sivuliikettä kohtaan oli paikka-
kunnalla muokannut maaperää itsenäi-
sen osuuskaupan perustamiselle. Joulu-
kuun 27 p:nä v. 1905 oli suuri joukko
isäntiä kokoontunut Euran kylän Päivä-
rinnan taloon keskustelemaan pitäjän
kaupallisten olojen järjestämisestä ja jos
mahdollista oman osuuskaupan perusta-
misesta. Kokouksessa toimi puheenjoh-
tajana mylläri J.F. Koskinen ja sihteerinä
mv. Antti Räikkä. Perustavan kokouksen
yksimielinen päätös oli, että pitäjään on
saatava oma osuuskauppa. Päätettiin heti
lähettää eroamisilmoitukset Marttilan
Osuuskaupalle ja päätöksiä viemään lä-
hetettiin J.F. Koskinen ja Otto Virtanen-
Kotamäki. Osuuskaupan ensimmäiseen
hallitukseen valittiin: mv. jät Aug. Laak-
sonen, Otto Virtanen, Juho Virola-Brusi-
la, torpparit Vilho Koskela ja Oskar Heik-
kilä, seppä Vihtori Aaltonen, mylläri J.F.
Koskinen, sekä varajäseniksi vuokr. Hj.
Rönmark ja mv. Kaarle Puntari. Halli-
tukseen on seuraavana vuonna valittu li-
säksi mv. Kustaa Maunula ja vuokr. V.Z.
Lindström. Osuuskaupan hallituksen
puheenjohtajana toimi mylläri Koskinen
ja sihteerinä vuokraaja Lindström’’, jat-
kuu historia.

Suurlakon aiheuttaman valtiollisen jän-
nityksen takia säännöt vahvistettiin vasta
vuoden kuluttua 27.12.1906. Sääntöjen
mukaan osuusmaksu oli 10 Smk. ja lisä-
maksu rajaton. Se oli niin erikoista, että
Suomessa kerrotaan olleen vain kaksi

osuuskauppaa, joista Tarvasjoen Osuus-
kauppa oli toinen, joissa oli rajaton lisä-
maksu. Näin jäsenet sitoutuivat vastaa-
maan kaupan sitoutumista ja menestymi-
sestä yhteisvastuullisesti. Osuuskuntaan
liittyi kuitenkin heti perustamisaikana 115
jäsentä, joista enemmistö oli maanviljeli-
jöitä.

Osuuskuntakokous päätti 29.03.1906
ostaa Marttilan Osuuskaupalta koko si-
vumyymälän varaston ja aloittaa heti,
vaikka ei sääntöjä ollut saatu vahviste-
tuksi, kaupan harjoittamisen J.F. Finger-
roosilta vuokratussa Sillanpään huvilas-
sa. Kaupanhoitajaksi valittiin kauppias
Nestor Turpeinen ja liikeapulaiseksi seu-
raavassa kuussa neiti Olga Koljonen.
Hallituksen puheenjohtajalle myönnettii
lupa ottaa osuuskunnalle 1000 mk laina,
kunnes raha-asiat saadaan lähemmin jär-
jestettyä.

Näin Euran kappelin Osuuskauppa
aloitti toimintansa 01.04.1906 Sillanpään
vanhan pappilan tiloissa nykyisen Seura-
kuntatalon paikalla. Ensimmäisen päi-
vän myynti oli 100 mk ja ensimmäisen
kuukauden 3815 mk. Näin ensimmäisen
vajaan vuoden myynti nousi 44.040 mk
ja puhdas voitto 2098 mk, joka jaettiin
3% ostohyvityksenä, vaikka kauppa olisi
ollut kipeästi oman pääoman tarpeessa.

Jo seuraavana vuonna Osuuskauppa
muutti tien toiselle puolelle K. Nikulalta
ostettuun kauppataloon, joka kesällä pe-
ruskorjattiin. Kauppa näyttää nopeasti
kehittyneen ja alusta asti maataloustarvi-
kekauppa on näytellyt n. 40% liikevaih-
dosta. Kauppa paitsi myi kulutustavaroi-
ta, myös osti asiakkailtaan mm. viljaa,
kotivoita, hunajaa, metsämarjoja, villaa
ja jopa halkoja. Pyrkimys oli, että kaikki
kulutustavarat olisi voinut ostaa osuus-
kaupasta aina vaatekankaita ja jalkineitä
myöden, eikä enää olisi tarvinnut mennä
kaupunkiin asti kuin markkinoiden ai-
kaan. Pitkään kuitenkin aina 1920-luvul-
le asti isännät varsinkin talvisin veivät
heinä-, pahna- tai halkokuormiaan lähes
viikoittain Turkuun ja ostivat sen ajan
vähäiset kulutustavarat sieltä. Elettiin
kuitenkin suurten muutosten aikaa. Maa-
talouden kehitys, puutavaran myynti, säh-
kön tulo pitäjään, meijeri, teurastamot ja
teollinen tavarantuotanto vaikuttivat myös
kauppaan erityisesti maaseudulla.

Palveleva, uudistuva ja
monipuolinen osuuskauppa
Näin mainosti Tarvasjoen Osuuskauppa
jo 1920-luvulla. Nimi oli 10.03.1913
muutettu Euran kappelin Osuuskaupasta
Tarvasjoen Osuuskaupaksi oikein viral-
lisesti. Johtajana Nestor Turpeinen oli v.
1910 asti. Häntä seurasi Janne Järvinen,
joka johti kauppaa vuoteen 1919. Jo hä-
nen aikanaan oli myymäläapulaiseksi
1912 tullut Seelim Helo. Kun Suurilaan
1917 avattiin sivumyymälä, tuli Helo sen
myymälänhoitajaksi. Täältä hänet valit-
tiin 1919 Järvisen jälkeen johtajaksi.

Toisen sivumyymälän osuuskauppa
avasi vuokratiloihin Mäentaan Kylä-Pelt-
tarilla 1920. Se sai uuden toimitalon 1927.
tämän Alikulman myymälän ensimmäi-
nen hoitaja oli Katri Klemelä. Osuuskau-
pan kolmaskin sivumyymälä avattiin
vuokratiloissa Jauholaan Litkon tilalla
1927. Sen ensimmäinen myymälänhoi-
taja oli Alli Lammi. Suurilaan rakennet-
tiin uusi myymälärakennus 1929 vasta-
päätä entistä Yli-Mattilalta ostetulle ton-
tille. Liedonperän myymälä sai uuden
myymälärakennuksen 1936.

Vuonna 1926 Tarvasjoen Osuuskau-
pan johtajaksi tuli Yrjö Haapanen. Sama-
na vuonna osuuskaupan päämyymälälle
tehtiin täysremontti. Siitä tuli kaksiker-
roksinen ajanmukaisine konttori- ja asuin-
tiloineen. Jo 1920 S. Helon aloittama
kirjakauppa sai oman tilan ja sen myynti
kasvoi voimakkaasti. Niinpä se toimitti
kouluille kirjat ja koulutarvikkeet ja mm.
Pientä Tietosanakirjaa ilmoitetaan myy-
dyksi 40 sarjaa vuodessa. Edellisenä vuo-
tena kauppa oli saanut ajanmukaiset va-
rastotilat. Oman auton osuuskauppa osti
1929 ja sen ensimmäise kuljettajan toimi
Oskari Toivonen. Tämän auton osuus-
kauppa myi VPK:lle  1937 kunnan en-
simmäiseksi paloautoksi, jolloin tilalle
ostettiin uusi Ford 8, sen ajan kuorma-
autojen huippua. Tuolloin Vilho Nurmi
tuli sitä ajamaan.

Yrjö Haapanen oli tarmokas johtaja,
jonka aikana kauppa meni voimakkaasti
eteenpäin. Myynnin kasvu oli monena
vuonna 25% luokkaa. On mielenkiin-
toista todeta, että esim. 1937 kulutusta-
varat olivat myynnistä vain 35% ja maa-
taloustavarat 65%. Ostojen puolella vilja

ja kananmunat olivat tärkeimmät. Kun
1907 oli myyty apulantoja, lähinnä luu-
jauhoa ja tuomaskuonaa, 900 säkkiä eli
90 000 kg, nyt 30 vuotta myöhemmin
myytiin jo 235 400 kg. Se oli jo salpiate-
ria, kalia ja fosforilannotteita. Moottori-
vetäjiä ilmoitetaan myydyksi 5 kpl ja
näin pitäjässä ilmoitetaan olevan jo 16
traktoria.

Mielenkiintoinen on myös tavaralaatu-
tilasto v:lta 1930, jolloin ilmoitetaan vuo-
dessa myydyksi 25 000 kg sokeria, 5 000
kg kahvia, 36 000 kg bensiiniä, 400 laa-
tikkoa nauloja, 400 astiaa sementtiä ja
700 mill. tupakkaa. Jalkinekaupassa sa-
notaan olevan täydellinen valikoima saap-
paista juhlakenkiin. Kirjakaupassa ilmoi-
tetaan olevan myynnissä kaikki vuoden
aikana ilmestyneet kirjat. Aikakauslehtiä
on myyty yli 200 vuosikertaa.

Osuuskauppatoiminta oli jakautunut
kansalaissodan pyörteissä SOK:n ja
OTK:n linjoille. Niinpä monessa vuosi-
kokouksessa on Tarvasjoellakin koros-
tettu osuuskaupan jatkavan puolueetto-
malla linjalla. Kirjattu on toivomus: ’’Äl-
käämme koskaan antako puoluepyytei-
den turmella osuuskuntamme yksimieli-
syyttä.’’ Näkökantojen erimielisyyttä
kuitenkin oli ja vuoden 1930 vuosikerto-
mus sanoo: ’’Eräät jotka toivovat sosia-
listista osuuskauppaa kääntyivät Kyrön
Osuuskaupan puoleen ja saivat Kehityk-
sen avaamaan ’edistyksellisen’ osuuskau-
pan sivumyymälän pitäjään 1929. Sen
perinnettä on jatkanut monien vaiheiden
kautta nykyinen Tradeka Oy. Siwa-myy-
mälä vanhana OTK osana. Myös Auran
Osuuskauppa perusti myymälän Uittoon
1938. Sekin myymälä lopetti toimintan-
sa 30.09.1987.

Osuustoiminta-aate ja yhteistoiminnas-
sa  itsenäisen isänmaan rakentaminen
olivat voimakkaasti esillä kaikissa osuus-
kaupan tilaisuuksissa. Hyvin kuvaa sen
päivän tarvasjokelaisten henkeä, kun lu-
kee mm. kaupan 25-vuotisjuhlan ohjel-
maa. Juhlassa, johon oli saapunut 600-
700 henkeä, pidettiin kolme puhetta ja
juhlaesitelmä. Porin rykmentin soittokun-
ta kaiutti säveliä ja säesti yksin- ja yhteis-
laulut. Välillä oli runonlausuntaa ja kuo-
rolaulua, tervehdyksiä ja historiikki. Vain
väliaika runsaine tarjoiluineen katkaisi
monituntisen juhlan. Aatteellista työtä
teki myös Yhteishyvä-lehti, joka jäsenil-
le on tilattu vuodesta 1911 asti.

Yrjö Haapasen äkillinen kuolema 1938
järkytti koko Tarvasjoen ja hänen hauta-
jaisistaan tuli pitäjän yhteinen surujuhla.
Haapasta seurasi johtajana Arvo Saari-
nen. Pian syttynyt talvisota pysäytti osuus-
kaupankin lupaavan kehityksen. Miehet
joutuivat sotaan ja työt jäivät naisten har-
teille. Kortit, ostoluvat ja kupongit antoi-
vat paljon lisätyötä ja kirjanpito lisään-
tyi. Johtajat olivat siihen asti vastanneet
myös kirjanpidosta, mutta nyt oli otetta-
va erillinen kirjanpitäjä. Ensimmäisenä
muistetaan olleen Rauni Silvast ja hänen
jälkeensä tuli Lumikki Haali (Salovaa-
ra). Jo 1930 oli Väinö Tamminen tullut
kaupan varastonhoitajaksi ja hän oli joh-
tajan oikea käsi aina 1949 asti, jolloin
hän lähti itsenäiseksi kauppiaaksi Kalan-
tiin.

Arvo Saarisen muutettua Paimion
Kauppaosuuskunnan johtajaksi 1945 tuli
uudeksi johtajaksi Yrjö Tuomola Koskel-
ta. Hänen aikanaan osuuskauppa rakensi
suuren viljavarasto- ja myllyrakennuk-
sen. Rahtimyllyjen tulevaisuus näytti tuol-
loin lupaavalta ja nouseva maatalous tuotti
enenevästi viljaa kauppaan. Viljankuivu-
reita ei vielä viljelijöillä juuri ollut ja
kuivatustarve syksyisin vain kasvoi.
Muutamassa vuodessa rahtimyllyjen aika
oli kuitenkin ohi ja keskusliikkeet keskit-
tyivät viljakauppaan. Viljavarastoa hoiti-
vat ensin Arvi Numminen ja Alpo Esko-
la, mutta heidän jälkeensä tulleen Kaino
Mansikkaniemen aikana viljakaupasta
luovuttiin.

Tuomolan muutettua 1952 Parolaan
johtajaksi tuli Veikko Mäkilä. Suurten
investointien ja muuttuneen taloudelli-
sen tilanteen takia osuuskauppa joutui
1950-luvun puolivälissä suuriin talou-
dellisiin vaikeuksiin. Tilanteen pelasta-
miseksi kauppa yhtyi Liedon Osuuskau-
pan kanssa Härkätien Osuuskaupaksi.
Yhtyneen kaupan johtajana jatkoi Mäki-

Tarvasjoen Osuuskauppa ennen vuotta 1926. Kuva Esko Haapanen.

Tarvasjoen Osuuskauppa ilmeisesti joulukuussa 1929. Kuva Esko Haapanen.
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Lotta-Svärd ja naiset sodassaOn tunnettua, että Tarvasjoen Lotta-Svärd
yhdistys perustettiin jo 21.10.1919 erää-
nä ensimmäisistä Lotta-yhdistyksistä.
Edes mallisääntöjä ei vielä ollut saatavil-
la, vaan ne laadittiin vähän myöhemmin
Porissa ja hyväksyttiin 1.12.1919. Tar-
vasjoella Lottien ensimmäiseksi ja koko
25-vuotisen historian ainoaksi puheen-
johtajaksi valittiin Helmi Juvakoski, va-
rapuheenjohtajaksi Miili Helve ja sihtee-
riksi Minne Laine. Itsenäisyyden alun
vaikeassa yhteiskunnallisessa tilanteessa
yhdistys pyrki olemaan puolueeton ja
kansaa eheyttävä yhdistys, jonka pääta-
voite oli itsenäisyyden turvaaminen. Yh-
distys toimi erittäin aktiivisesti. Tavoit-
teena oli vapaaehtoisen maanpuolustus-
työn tukeminen. Kokouksia ja ompeluil-
toja pidettiin kerran kuussa ja varoja työ-
hön kerättiin juhlin ja erilaisin tempauk-
sin. Suojeluskunnan harjoitusten, leirien
ja juhlien huolto jäi nyt kokonaan Lottien
huoleksi. Vähinerin varojen karttuessa
yhdistys hankki lottamerkillä merkityn
kahvikaluston ja myöhemmin ateriaka-
luston. Näin sen avulla lotat ottivat järjes-
tääkseen monien paikkakunnan tapahtu-
mien ja juhlien tarjoilun. Yhdessä suoje-
luskunnan kanssa järjestettiin 1930-lu-
vulla lentopäiviä arpajaisineen ja isän-
maallisia juhlia maanpuolustuksen tuke-
miseksi.

Tarvasjoen Lotta-Svärd yhdistyksen jä-
senmäärä kasvoi yli 200 ja se jakaantui
lääkintä-, muonitus- ja varusjaostoihin.
Näin jokainen lotta suuntautui jollekin
sellaiselle alalle, jossa hän voi korvata
miesten työn mahdollisen sodan syttyes-
sä ja näin vapauttaa heitä rintamalle puo-
lustustehtäviin. Teknisen kehityksen men-
nessä nopeasti eteenpäin erääksi tärkeäk-
si alaksi kasvoi 1930-luvulla lottien kou-
lutus viestintätehtäviin. Tärkeäksi tehtä-
väksi ymmärrettiin myös sodanaikaisen
muonitus- ja lääkintähuollon turvaami-
nen kotiseudun tuella.

Historia ei tunne missään muualla maa-
ilmassa niin laajaa vapaaehtoista puolus-
tusvoimia tukevaa naisjärjestöä, kuin oli
Lotta-järjestö. Jäsenmäärältään se kohosi
Suomen suurimmaksi naisjärjestöksi, eikä
jälkeenpäinkään ole mikään naisjärjestö
ylittänyt 140 000 jäsenen rajaa. Erittäin
merkittävä oli se apu, jonka lotat antoivat

sotien aikana puolustusvoimille niin rin-
tamalla kuin kotiseudullakin. On lasket-
tu, että he vapauttivat n. 6 divisioonaa
miehiä aseellisiin tehtäviin. Näin sillä oli
ratkaiseva merkitys puolustuksemme kes-
tämiselle.

Valtaosa Tarvasjoen lotista toimi koti-
rintamalla. Erityisesti muistetaan kuivan
näkkileivän leipominen armeijalle talois-
sa, pakkaaminen ja lähettäminen Kyrön
asemalle. Myös perunaa kuorittiin kyl-
millä pakkasilmoilla ja jäädytettynä lähe-
tettiin rintamalle. Varuslotat neuloivat eri-
tyisesti talvisodan aikana lumipukuja,
kypäränsuojuksia ja villakäsineitä ja suk-
kia. Lääkintälotat tekivät sidetarpeita ja
lakania. Ilmavalvonta oli koko sotien ajan
naisten huolena. Lähin ilmavalvontatorni

rakennettiin nykyiselle Tarvas-Hovin ta-
kaiselle mäelle ja sieltä oli suora puhelin-
yhteys Turun ilmavalvontaan. Toinen val-
vontapiste oli Kosken kirkontornissa ja
kolmas Paimion parantolan katolla. Myös
näihin Tarvasjoen lotat kutsuttiin ajoit-
tain. Vuoro kesti ympäri vuorokauden ja
toistui n. kaksi kertaa viikossa.

Ilmavalvonta oli lähinnä kuulo- ja kii-
karointihavaintojen tekoa ja monta kertaa
ehdittiin antamaan ennakkovaroitus Tur-
kuun, kun koneet lähestyivät idästä. Val-
vontaan pyrittiin saamaan nuoria ja muis-
ta palveluksista vapaita naisia. Vakinai-
sesti heitä on ollut yli 20 vuorolistalla.

Lääkintälottakoulutuksen saaneet lotat
palvelivat aina kenttäsairaaloista sotasai-
raaloihin asti. Tarvasjoen lotista Saima

Virola ja Saara Hallanheimo olivat Oulun
sotasairaalassa hoitajina. Talvisodan ai-
kana ja sen jälkeenkin Hilkka Kuukkala
os. Kaila, Saara Rönnemaa os. Mattila,
Maire Saarnivaara os. Hiekko ja Eila Aal-
to olivat hoitajina Paimion sairaalassa.
Heidän työnsä vastasi lähinnä apuhoitaji-
en työtä. Hilkka Kuukkala muistelee sen
olleen petaamista, ruokailussa auttamis-
ta, siteiden vaihtoa, kuumeenmittausta jne.
Hoitoa, auttamista ja valvontaa tehtiin
pyörein päivin, sillä hoitajista oli puutetta
ja huoneissa useita potilaita. Haavoja de-
sifioitiin vielä suolavedellä ja asperiini oli
tärkeä lääke. Paimiossa kuoli aika vähän
potilaita, sillä sinne tuodut sotilaat olivat
jo haavoittumisen jälkeen saaneet hoitoa
muissa sairaaloissa. Vaikeimpia haavoit-
tuneista olivat lyijy- tai kuparimyrkytyk-
sen luodeista saaneet potilaat.

Talvisodan aikana, kun ensimmäiset
sankarivainajat saapuivat kuljetuslaati-
koissa Tarvasjoelle, lotat olivat auttamas-
sa vainajien arkkuun laittamisessa ja koko
sotien ajan sankarihautajaisten järjestä-
misessä. Kenenkään Tarvasjoen lotan ei
kuitenkaan muisteta olleen kaatuneiden
arkkuunlaittajina rintamalla, joka myös
oli lottien työnä.  Lääkintälottien erin-
omaisena kouluttajana oli Tarvasjoella
toiminut Hanna Vesamo.

Muonituslottina
Muonitus oli oleellisinta lottien työtä.
Kotiseudun lukemattomien muonitusten
lisäksi tulivat sodan sytyttyä lähtevien
joukkojen muonitus ensin Kenttätuvalla,
sitten Kyrön tai Paimion asemilla. Kaik-
kien valvonta- ja vartiotehtävissä olevien
muonitus kuului myös lotille. Siirtoväen
saapuessa heidän vastaanotto ja muonitus
kuului lottien tehtäviin.

Jo ennen sotaa oltiin Tarvasjoelta lin-
noitustöissä olleiden miesten muonituk-
sessa mukana. Mm. kesällä 1939 Saara
Rönnemaa muistaa olleensa Muolaan
Kyyrölässä muonituslottana kuumina ke-
säviikkoina. Talvisodan aikana ei liene
rintamalla ollut ketään muonituslottaa
Tarvasjoelta, mutta välirauhan aikana Sal-
pa-linjaa rakennettaessa olivat muonitus-
lottina mm. Anna Lauri os. Isotalo Viro-
lahdella ja Pielisjärvellä, Valma Laakso
os. Perttula Hangossa, Hilkka Kujanpää

lä. Uudeksi myymälänhoitajaksi tuli Matti
Laaksonen.

Lyhyeksi jäi Härkätien Osuuskaupan-
kin toimikausi, sillä jo 1962 se pakotet-
tiin fuusioitumaan jaettuna Liedon osalta
Turun Osuuskauppaan ja Tarvasjoen osal-
ta Ol. Maapohjaan. Samalla Alikulman
sivumyymälä lopetettiin. Samoin kävi
Liedonperän sivumyymälälle 1969. Sen
hoitajaksi 1966 tullut Seppo Reunanen
ryhtyi siinä itsenäiseksi kauppiaaksi. Vii-
meisenä sivumyymälistä jatkoi Suurila
vuoteen 1980 asti, jolloin sekin lopettiin.
Viimeinen myymälänhoitaja oli Olli Aal-
tonen. Myymälän osti Jukka Lahti. Anni
ja Veikko Järvelä ryhtyivät kyläkauppi-
aaksi 1983.

Fuusion jälkeen Ol. Maapohja ryhtyi
suunnittelemaan Tarvasjoelle uutta myy-
mälää, joka rakennettiin 1964. Tultaessa
1970-luvulle koko SOK-ketjussa tehtiin
suuria investointeja, joiden seurauksena
monet osuuskaupat ylivelkaantuivat ja
eräät joutuivat aivan konkurssin partaal-
le. Erittäin suuriin vaikeuksiin joutui
Turun Osuuskauppa. Ei myöskään Ol.
Maapohjan taloudellinen tilanne ollut
hyvä ja SOK painosti koko ajan suurem-

piin alueosuuskauppoihin liittymiseen.
Niinpä Loimaan alueelle muodostettiin
Osuuskauppa Loimimaa 1980-luvun
alussa ja se fuusioitui 1985 Turun Osuus-
kauppaan. Näiden uudelleen järjestely-
jen yhteydessä Tarvasjoen viimeinen
SOK:lainen myymälä myytiin ja Timo
Mynttinen osti sen K-Tarvasvalinta kau-
paksi.

Näin päättyi osuuskauppatoiminta Tar-
vasjoella. Yleisesti ajateltiin, että koko
osuustoiminta oli tullut tiensä päähän.
Jalo aate, että yhteistoiminnalla saadan
suurin hyöty, joka koituu kaikkien, mutta
erityisesti yhteiskunnan heikompien par-
haaksi ja näin viimekädessä kotiseudun
hyväksi, ei Tarvasjoella enää toteutunut.
Jäsenet kokivat, että vuosikymmeninä
kootut pääomat oli täältä riistetty suu-
rempiin asutuskeskuksiin ja muiden vä-
estöpiirien hyväksi. Hotelliketjut, ravin-
tolat ja ylisuuret tavaratalot olivat tappa-
neet lähikaupat, joista jokapäiväiset ku-
lutustavarat viime kädessä hankitaan ja
jota varten osuuskaupat perustettiin. Onko
niihin enää paluuta? Vai olemmeko taan-
tuneet palveluissa 100 vuotta?

Osuuskaupan päämyymälä sisältä 1930-luvun alussa. Kuvassa vasemmalla johtaja Yrjö Haapa-
nen. Kuva Esko Haapanen.

Tarvasjoen Osuuskaupan Suurilan myymälä. Kuva Esko Haapanen.Osuuskaupan myymälä n:o  3 Alikulmalla. Kuva
Esko Haapanen.

Osuuskaupan myymälä n:o 4 Liedonperässä v.
1936. Kuva Esko Haapanen.

Tarvasjoen lotat yhteiskuvassa ilmeisesti 1939 20-vuotisjuhlan yhteydessä Seurojentalon pihalla.

Voimakas koulutus oli osa lottatyötä. Radisti-koulutuksessa olleet lotat kuukausia kestäneen kurs-
sin jälkeen ryhmäkuvassa Eurajoella 1940. Mukana kuvassa kouluttaja Armas Valste ja kurssin
läpäisseiden joukossa Hilkka Riihihuhta. Kuva Lauri Heimonen.
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Tarvasjoen Palvelusyhdistys –
mikä se on?
Tarvasjoen Palvelusyhdistys on perustet-
tu 14.11.200. Yhdistyksen kotipaikka on
Tarvasjoki ja sen toimialueena ovat Tar-
vasjoen, Marttilan, Auran ja Karinaisten
kunnat.

Yhdistyksen tarkoituksena on turvata
hyvät elinolot tulevina vuosinakin tar-
vasjokelaisille eläkeläisille, vanhuksille
ja vammaisille.

Yhdistyksen toiminta tulee olemaan
monipuolista. On mm. suunnitteilla suu-
ria projekteja kuten dementiayksikön ra-
kentaminen ja vanhustentalon muutta-
minen palveluasunnoiksi. Näitä toteute-
taan vanhuspoliittisen ohjelman mukai-
sesti yhteistyössä kunnan kanssa. Hank-
keisiin tullaan hakemaan raha-automaat-
tiyhdistyksen avustusta ja muuta rahoi-
tusta. Lisäksi on tarkoituksena kehitellä
vapaaehtoistoimintaa ja löytää uusia toi-
mintamuotoja vanhus- ja vammaistyö-
hön.

Yhdistys tekee yhteistyötä paikallisten
ja valtakunnallisten viranomaisten ja jär-

jestöjen kanssa. Yhdistyksen toiminta on
poliittisesti sitoutumatonta ja toimintaan
ovat kaikki tervetulleita.

Yhdistyksen jäsenmaksut vuodessa
ovat:

Yksityinen henkilö 50 mk
Varsinainen yhteisöjäsen 100 mk
Kannattajajäsen tai kannattajayhteisö

200 mk. Näillä maksuilla olet tukemassa
arvokasta työtä oman paikkakunnan ikä-
ihmisten parhaaksi.

Jäseneksi voi liittyä maksamalla jäsen-
maksun Tarvasjoen Osuuspankkiin.

Mukana toiminnassa on jo useita yh-
distyksiä ja yksityisiä ja toivomme saa-
vamme mukaan mahdollisimman paljon
jäseniä, jotta voimme yhdessä toimia
meidän kaikkien entistä parempien elä-
kevuosien hyväksi.

Toivomme yhteydenottoanne joko Tar-
vasjoen Palveluyhdistyksen puheenjoh-
taja Timo Häkkiseen puh. 0400-726 572
tai sihteeri Iris Paaluun puh. 02-4843 731.
Tervetuloa mukaan!

os. Nikula Taavetissa ja Kyllikki Laine
os. Riihihuhta Virolahdella. Eräitä mm.
Airi Koskinen os. Vuorela, toimi koulu-
tuskeskuksen muonituslottana myös sota-
aikana.

Heti jatkosodan alettua kutsuttiin lottia
huoltotehtäviin pataljoonien portaisiin ja
hoitamaan kanttiinia eturintaman taakse.
Jo heinäkuussa 1941 kutsuttiin Hilkka
Kujanpää II/JR 35 muonituslotaksi. Kuun
loppupuolella hän saapui Käsnäselkään.
Rintaman edetessä huolto seurasi Jessoi-
laan, Prääsään ja Säämäjärvelle. Täältä
JR 35 siirtyessä 4 Div. alaisuuteen lotat
seurasivat JR 60 kunnes lokakuun alussa
Äänislinna oli vallattu. Silloin heidät siir-
rettiin pitämään kanttiinia Äänislinnassa.
Hilkka muistaa kuinka Prääsässä Auran
Psto oli aivan lähellä. Koska Nikulan he-
vonen oli siinä patteristossa, kävi hän sitä
katsomassa töiden lomassa. Taistelujen
edetessä kohti Kontupohjaa eivät lotat
enää seuranneet joukkojen mukana, vaan
jäivät Äänislinnaan. Täältä Hilkka kotiu-
tettiin 06.12.1941, eli samana päivänä
kun suomalaiset valtasivat Karhumäen.

Saaristen aktiivisesta lotta-sisarussar-
jasta Hilkka Luotonen lähti muonituslo-
taksi lokakuussa 1941. Muonitusyksiköksi
tuli RTR 3, jota hän palveli kaksi ja puoli
vuotta ainoana lottana. Koko ajan yksik-
kö vastasi Laatokan rannikkopuolustuk-
sesta Aunuksen kannaksella Pisijoen suul-
la. Ruuan valmistus tapahtui pitkään ul-
kona kenttäkeittiössä, joka kylminä talvi-
en ankarissa pakkasissa oli kovaa työtä.
Rintamaosuus oli melko rauhallinen, jos-
kin venäläisten laivasto tuli ajoittain mel-
ko lähelle yrittämättä kuitenkaan maihin-
nousua. Erityisesti Hilkan mieleen on jää-
nyt juhannusaatto 1943, jolloin alukset
tulivat hyvin lähelle, mutta tulitusta väl-
tettiin puolin ja toisin. Talvella sattui kak-
si kertaa, että venäläinen lentokone joutui
tekemään pakkolaskun Laatokan jäälle.
Koneet saatiin sotasaaliiksi. Vangiksi jää-
neistä lentäjistä Hilkka muistaa  toisen
olleen komean  ja hienon miehen, kun hän
jonkin aikaa oli yksikön muonavahvuu-
dessa.

Hilkka Luotonen oli Pisijoella helmi-
kuuhun 1944, jolloin hän kahden viikon
Mantsinsaaressa olon jälkeen siirtyi lää-
kintälotaksi Rauman sotasairaalaan. Tääl-
tä hän keväällä 1944 siirtyi siviiliin. Näin
hän tuli näkemään lottatyön monelta ta-
holta. Koko sodan ajan hän oli ollut kir-
jeenvaihdossa veljensä Martti Saarisen
kanssa, joka taisteli nuo vuodet JR 5 ri-
veissä. Hän oli haavoittunut kaksi kertaa,
ensin Viipurin valtauksen yhteydessä Por-
tinhoikassa ja tammikuussa 1941 Krivil-
lä. Hänen kirjoittaessa olostaan sotasai-
raalassa oli Hilkka-siskossa herännyt halu
nähdä myös tämä puoli lottatoiminnasta
ja nyt oli tullut sekin työ koettua. Erityi-
sesti hän muistaa hoitotyön paitsi sairaan-
hoitona, myös haavoittuneiden henkise-
nä tukena ja myötäeläjänä.

Nykyisistä tarvasjokelaisista rintamal-
la oli myös Katri Vuorinen os. Tomppo.
Asuessaan 1943 Virolahdella hän olisi
halunnut rintamalotaksi, mutta sinne ei
otettu liian nuoria. Täytettyään elokuussa
18 vuotta hän heti haki Viipurin sotilasko-
tikeskuksen kautta pääsyä rintamasoti-
laskotisisareksi. Saman ikäluokan pojat
olivat jo kutsuttu sotaan ja menossa rinta-
malle. Syyskuussa Katri kutsuttiin 10 D:n
sotilaskotisisareksi Raskas Psto 25. Valk-
järvellä kokoontumisen jälkeen hän tuli
hoitamaan rintamakanttiinia vanhan ra-
jan tuntumaan Lempaalanjärven rannal-
le. Kanttiini vei tarjoilua myös aivan etu-
linjaan, jossa tulenjohtue toimi. Enim-
mäkseen sinne mentiin juoksuhautoja pit-
kin, mutta talvella pimeän aikaan huollon
hevosmies vei etulinjaan asti. Katria ih-
metytti, että aina kuski käski istua selkä
menosuuntaan, ettei tarkka-ampujat näe.
Kun hän kysyi syytä tähän, vastasi hevos-
mies vain: ’’Tulee kauniimpi ruumis, kun
ammutaan takaapäin.’’

Katri muistelee nyt, ettei nuorena osan-
nut pelätä. Kun syksyllä 1943 oli suolla
paljon karpaloita, hän kävi niitä poimi-
massa kiisselimarjoiksi. Hän sai miehiltä
nuhteita, kun oli mennyt avosuolle kir-
kaan punaisissa vaatteissa aivan etulinjan
taakse. Asemasotavaiheessa rintama oli
kuitenkin vielä varsin rauhallinen. Ajoit-
tain lähti partioita vihollisen puolella tie-

dusteluun. Erään lähtö on jäänyt Katrille
erityisesti mieleen, koska yksi lähtevistä
miehistä pyysi ottamaan mm. kellonsa
säilytettäväksi, koska hänellä oli tunne,
ettei partiosta enää palaa takaisin. Katri
muistaa ohjanneensa miehen sotilaspas-
tori Timo Rusaman puheille asiassa. Kun
partio palasi takaisin, epäilee Katri ettei
mies ollut palanneiden joukossa.

Patteriston miesten joukossa oli mm.
Katrin tuleva mies Tyko Vuorinen ja Tar-
vasjoen Meijerin tuleva isännöitsijä Rei-
no Rostamo. He enteilivät jo venäläisten
tulevaa suurhyökkäystä, kun Saksan so-
dankäynti oli kääntynyt tappiolliseksi.
Niinpä he kehoittivat Katria lähtemään
pois eturintamalta nuorelle tytölle turval-
lisempaan paikkaan. Niinpä hän maalis-
kuun lopulla 1944 palasi Virolahdelle.
Pian patteristo siirrettiinkin Valkeasaa-
reen, jossa se 10.06.1944 ensimmäisenä
joutui venäläisten ankaraan tulitukseen
yli 3000 tykin ja 300 lentokoneen voimal-
la. Tämän lähes kolme tuntia kestäneen
tulimyrskyn jälkeen alkoi venäläisten
hyökkäys, jossa täysin sekaisin oleva rin-
tama murtui ja osa tykistöstä jäi viholli-
sen jalkoihin.

Karjalan kannaksella toimivat lotat oli-
vat alusta asti voimakkaasti mukana lotta-
työssä ja jatkosodan ajan asuivatkin sota-
toimialueella. Tarvasjoelle myöhemmin
siirtyneistä muonituslotista mm. Helmi
Savolainen toimi pitkään muonituslotta-
na Syvärillä. Pikku-lotissa moni oli saa-
nut jo tärkeät taidot ja sodan loppupuolel-
la heidän työnsä oli tärkeää varus- ja
lähettitehtävissä. Inkeri Laurila os. Koli
tuli perheen mukana evakkoon Tarvasjo-
elle. Pian tänne saapumisen jälkeen hän
lähti muonituslotaksi Virolahdelle. Tääl-
lä hän oli rauhan tuloon asti, jolloin sai
komennuksen Lapin sotaan 6 D:n jouk-
kojen huoltoon Hyrynsalmelle. Rintaman
edetessä pohjoista kohden osa joukoista
jäi Hyrynsalmelle kotiuttamiseen asti.
Täällä tapahtui, että Lotta-järjestö lak-
kautettiin 23.11.1944, eikä sen jälkeen
saanut enää käyttää lottapukua. Inkeri oli
lomalla käydessään ottanut siviilivaattei-
ta mukaansa ja voi ne nyt pukea ylleen.
Huoltoyksikkö purettiin marraskuun lo-
pulla ja Inkeri palasi Tarvasjoelle joulu-
kuun alussa.

Viestilottina
Tarvasjoen viestilotista Irja Rouvali os.
Riikonen toimi Päämajan keskuksessa
Imatralla puhelinvälittäjänä koko Talvi-
sodan ajan. Hän avioitui lokakuussa 1940
Vieno Rouvalin kanssa evakossa olles-
saan Urjalassa. Miehen lähdettyä jatko-
sotaan Irja ilmoittautui uudelleen viesti-
lotaksi ja sai keskuksenhoitajan paikan
SVL 6 esikunnassa Viipurissa heti sen
valtauksen jälkeen. Kun karjalaiset pääsi-
vät palaamaan kotiseudulleen 1942, hän-
kin tuli rakentamaan miehensä kotitilaa
Kuolemajärven Iivanalaan.

Hilkka Heimonen os. Riihihuhta oli
käynyt Talvisodan aikana helmikuussa
1940 aloitetun radiosähköttäjäkurssin Eu-
rajoen krist. kansanopistolla opettajan-
aan tunnettu yleisurheiluvalmentaja Ar-
mas Valste. Hilkasta tulikin taitava ja no-
pea sähköttäjä ja hän jäi vakinaiseen pal-
velukseen 5 Pr:n viestikomppaniaan väli-
rauhan ajaksi.

Jatkosodan sytyttyä hän tuli ensimmäis-
ten joukossa vallattuun Viipuriin, jossa
toimi radiosähköttäjänä Papulassa heinä-
kuuhun 1942 asti. Kesäkuussa 1942  Hilk-
ka kävi kokeilemassa valioradiosähköttä-
jän tutkintoa, silloin kuitenkaan onnistu-
matta. Hän oli kuitenkin sodan aikana
ainoa nainen joka tutkintoa uskaltautui
edes yrittämään. Palattuaan Naarajärvel-
tä hänet siirrettiin Terijoelle, jossa hän
toimi sähköttäjänä joulukuuhun 1942.

Joulukuussa 1942 Hilkka siirrettiin
Imatralle, jossa hän vuoden palveluksen
jälkeen kotiutui Tarvasjoelle jouluksi
1943. Syy kotiin tuloon oli avioituminen,
sillä hänet vihittiin avioliittoon Lauri Hei-
mosen kanssa 1.1.1944. He olivat tutustu-
neet sodassa, jossa Lauri oli toiminut kou-
luttajana. Hän oli mm. läpäissyt tuon Hil-
kan tavoitteleman, mutta harvojen saa-
vuttaman valiosähköttäjän tutkinnon. Nyt
hän oli juuri siirtymässä kouluttajasta
UK:n kurssille 58 ja häät oli päätetty pitää
ennen kurssin alkamista.

Jatkosodan alettua Sylvi Satopää os.
Knaapi oli lähtenyt viestilottakoulutuk-
seen Tuusulaan kahdeksi viikoksi. Sieltä
palattuaan oli kotiin tullut kutsu viestilo-
taksi 1 D:n esikuntaan. Sylvin ilmoittau-
tuessa 19.08.1941 kuuden muun lotaksi
saapuneen ylioppilastytön kanssa silloi-

selle eversti P.J. Paalulle Vieljärvellä sa-
noi hän hämmästellen: ’’Mitä ne nyt ajat-
telee, kun lapsia tänne lähettävät?’’ Nope-
asti kuitenkin tytöt oppivat puhelinkes-
kuksen hoidon ja heidän osaltaan yhtey-
det toimivat, kun linjat vain olivat eheät.

Keskus toimi teltassa ja kahden lotan
vuoro oli aina 4 tuntia vaihtuen yötä päi-
vää. Tärkeää oli esikuntaan saapuvan pu-
helinsanoman nopea ja tarkka tallentami-
nen kirjoittamalla. Taistelujen edetessä
divisioonan esikuntakin muutti perässä,
jolloin puhelinyhteyksien siirto oli aina
suuri ja tärkeä muutos, joka oli suoritetta-
va yhteyksiä katkaisematta. Näin esikun-

ta muutti Vieljärveltä Nuosjärvelle ja siel-
tä Prääsään. Äänislinnan valtaamisen jäl-
keen muutettiin sinne ja sieltä Käppäsel-
kään. Äänislinnassa keskus saatiin sijoi-
tettua autoon, mutta Käppäselässä oli an-
karan lentopommituksen jälkeen palatta-
va taas telttaan.

Esikunnan keskuksella, niin kuin ala-
keskuksillakin, oli oma nimi. Se oli usein-
miten Puukko tai myös Taisto tai Seiväs.
Viestiyhteyksiä vihollisen partiot pyrki-
vät usein katkaisemaan ja vakava häiriö
oli jos ei saatu yhteyttä rykmenttien kaut-
ta pataljooniin. Sylvi muistaa kuinka hän
eräänä yönä nukkui teltassa sitkeästi ja
toiset antoivat hänen nukkua. Vasta aa-
mulla alettiin ihmetellä miksi ei yöllä
ollut tullut yhtään puhelinsanomaa, jol-
loin havaittiin vihollisen katkaisseen yöl-
lä puhelinkaapelit aivan teltan läheltä.

Karhumäen valtaamisen jälkeen esikun-
nan keskus muutti joulukuun 10 päivän
aikoihin kaupunkiin erääseen taloon, jos-
sa alla oli ollut navetta ja päällä asuintilat.
Näin ensikerran päästiin lämpimään ma-
joituksiin, sillä talven kylmyydessä työ-
täkin oli tehtävä kovin palellen. Opinto-
jen jatkaminen kutsui ylioppilastyttöjä ja
uudet lotat vapauttivat heidät jouluksi 1941
kotiin. Kun koulu tammikuussa alkoi kol-
me heistä ryhtyi valmistumaan agrono-
miksi.

Vaikka seurustelu ja lähemmät suku-
puolisuhteet olivat lotilta ankarasti kielle-
tyt ja pienikin rikkeen epäily voi johtaa
kotiin lähettämiseen, syntyi monia lähei-
siä ystävyyssuhteita rintamallakin, jotka
myöhemmin voivat johtaa avioliittoon.
Eräs sellainen on Sylvin muistissa, kun
lottatoverista Lyyli Kiiskestä tuli myö-
hemmin kenr. Paalun toinen vaimo hänen
ensimmäisen vaimonsa kuoltua.

Tarvasjoen lotista muitakin oli viesti-
lottina mm. Salme Eskola koko sodan
ajan radistina ja Maija Rostamo Pääma-
jan viestikeskuksessa. Samoin Tyyne
Kupilainen os. Ali-Junnila oli koko sodan
ajan viestilottana Viipurissa, kunnes kau-
pungista oli luovuttava 1944.

Lotta-Svärd järjestön
lopettaminen Tarvasjoella
Tarvasjoen lottien viimeiseksi tärkeäksi
tehtäväksi muodostui sodasta palaavan
Tarvasjoen komppanian muonitus ja ko-
tiuttamisjuhlan järjestäminen. Komppa-
nia oli lähtenyt kotimatkalle Kaltimon
asemalta 09.11.1944 ja se saapui junalla
Auran asemalle 11.11. klo 16.00. Illan
pimeydessä komppania marssi asemalta
Kenttätuvalle, jonne saavuttiin n. klo
20.00. Siellä heille tarjottiin tuliaiskahvit.
Yön miehet nukkuivat Työväentalolla ja
Euran koululla. Seuraavana päivänä oli
aseiden ja varusteiden luovutusta ja kun-
niakäynti sankarihaudalla. Lotat muonit-
tivat pitkin päivää heitä, sillä vasta yön jo
tullessa ensimmäisiä kotiutettiin ja vii-
meiset vasta 13.11. aamulla.

Kotiuttamisjuhlaa oli suunniteltu jo ai-
kaisemmin toimikunnalla, jossa olivat Vi-
rola ja Salminen suojeluskunnasta, Arttu-
ri Aalto ja Yrjö Ranta työväenyhdistyk-
sestä, Selma Kuukkala martoista, Hanna
Vesamo ja Helmi Juvakoski lotista, E.
Skyttä ja P. Salminen aseveliyhdistykses-
tä ja Otto Perko seurakunnasta. Itse juh-
lasta mainitaan Erkki Isontalon puhe,
Saima Virolan lausunta, lotta-kuoron lau-
lu ja kirkkoherra Perkon loppurukous,
sekä runsas tarjoilu. Tässä 15.11.1944
pidetyssä juhlassa lotta-kuoro, joka oli
toiminut v:sta 1936, lauloi viimeisen ker-
ran.

Lotat kokoontuivat 22.11.1944 lopetta-
miskokoukseen Kenttätuvalle, jonne oli
saapunut 47 jäsentä. Varat jaettiin lopetet-
taessa niin, että Suomen Naisten huolto-
säätiölle luovutettiin 5000 mk. Lottien
erityisiksi kummilapsiksi ottamille sota-
orvoille Osman perheen lapsille perustet-
tiin rahasto, josta he saivat 200 mk kuu-
kaudessa lasta kohden 18 vuoden ikään
asti. Patjat, vuodevaatteet, varastossa ole-
vat alusvaatteet ja muut liinavaatteet luo-
vutettiin siirtoväen huollon kautta heidän
tarpeisiin. Keittiö ja talouskalusto jätet-
tiin Kenttätuvalle VPK:n ja urheilijoiden
käyttöön. Näin lottien uhrautuva ja arvo-
kas toiminta päättyi yhteisesti laulettuun
Vala-lauluun.

Ilmatorjuntalotta kiikareineen.


