Kerava kunnioittaa sota-ajan veteraanejaan – We Love Kerava
Klondyken perinnepihalla tapahtuu 30.11.
Perjantaina 30. marraskuuta Klondyke-talon perinnepihalla paljastetaan Keravan ja Savion kumitehtaan
ilmatorjunnan muistolaatta. Maanpuolustusjuhla on kaikille avoin ainutkertainen tapahtuma.
Suomi joutui talvisotaan 30.11.1939 ja ensimmäiset pommit putosivat pääkaupunkiin. Myös Keravalla
ihmiset hakeutuivat suojatiloihin, ja joukkomme aloittivat puolustustaistelut kaikilla rintamilla.
Monien muiden tehtaiden tavoin Savion kumitehdas oli sotavarustetuotannossa ja sen työntekijöistä
nuoremmat miehet joutuivat rintamille. Sodan jälkeen tehtaan seinään paljastettiin kaksi Pro Patria taulua
yhdeksän sankarivainajatyöntekijän muistoksi.
Keravan kaupunki järjestää yhteistyössä maanpuolustusjärjestöjen kanssa talvisodan syttymispäivänä ja
ilmatorjunnan vuosipäivänä 30. marraskuuta Keravan ja kumitehtaan ilmatorjunnan muistolaatan
paljastusjuhlan.
Paljastusjuhla alkaa Klondyke-talon perinnepihalla perjantaina 30.11.2018 klo 14.00 sodan ajan
ilmatorjuntanäyttelyllä. Esillä on muun muassa Bofors-tykki Hävittäjä-Fordin vetämänä.
Keravalle pudotettu pommi on nähtävillä − onneksi se jäi suutariksi. SA-valonheitin valaisee tornia, jonka
katolla olleet ilmatorjuntakonekivääri sekä väestöhälytin ovat näytteillä. Paikalla on myös talvisodan asussa
miehiä ja naisia sekä sotilaskotisisarten munkkikahvit tarjolla.
SA-väestöhälytin hälyttää tasan klo 15.00 ja juhla alkaa. Tervetuloa mukaan ilmatorjuntalaatan
paljastusjuhlaan ja samalla sotilaskodin munkkikahveille!
Ilmatorjunnan muistolaatan paljastaa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Eero Lehti.

Suomen Gummitehdas OY hankki Keravan kauppalan kanssa kaksi 40-millistä Bofors-tykkiä.
Kumitehtaan työväestä muodostettiin ilmatorjuntajaos. Kuva Keravan museo/Väinö Kerminen 1957.

Ilmatorjunnan taisteluasemat sijaitsivat Lammaskalliolla (1) ja vaihtoasemat Sielunrajankalliolla (2).
Kartan keskellä on suojattava kohde Savion kumitehdas.

Kumitehtaan työväkeä ja suojeluskuntalaisia välirauhan aikana. Aarne Lehti seisoo kuvassa vasemmalla
kivääri olalla. Hänen vieressään Joshua Lehto ja takarivin keskellä on Frans Krogell.

Kuvat ovat Hilkka Julinin isän Joshua Lehdon kuva-albumista. Tykkimiehet Boforsin huoltotöissä ja
potretissa tykin poterossa. Taustalla Jäspilän pellot ja takana pohjoisessa siintää Keravan tiilitehdas.

Allekirjoittanut on tehnyt tutkimuksen: Keravan väestön suojaaminen ilmapommituksilta sotien aikana ja
esittänyt maanpuolustusjärjestöjen tukemana ilmatorjunnan muistomerkin hankintaa. Kaupunginhallitus
hyväksyi esityksen 30.10. Tutkimukseen voi tutustua Keravan museon ja Ilmatorjuntamuseon sivuilla
talvisodan syttymisen ja Ilmatorjunnan vuosipäivänä 30. marraskuuta. Tämä tutkimus on julkaistu myös
valtakunnallisessa IT-lehdessä ja Kerava on mallina ilmatorjunnan kotiseutuoppaiden laatimisessa.
Keravan kotiseutupolku - opas omatoimiselle aikamatkalle valmistuu talven aikana. Se sopii mainiosti
keravalaisten kotouttamiseen ja siihen tulee vain ydinkohdat ilmatorjunnasta. On tunnettava juurensa.
Puun juuretkin ovat syvällä maassa, vain siten kasvaa elinvoimainen ja iso puu.
Tämäkin talkootyö on vapaasti käytettävissä ja referensseihin voi tutustua googlaamalla Virtuaali- Tuusula.
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