
         

               JÄRVENPÄÄN RESERVIUPSEERIKERHO RY          11.3.2020, sp-tiedote 10/2020 
  
 

Piilojakelu 315 / 321 jäsentä ja 93 sidosryhmäkumppania 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Arvoisat Jäsenet ja hyvät Yhteistyökumppanit         
___________________________________________________________________________________________ 
 

Kerhoon 321. jäsen vänr Antti Rannt pvm:llä 4.3. – Tervetuloa toimintaan mukaan! 
 

Tiedotteeseen 9/2020 kirjoitin uuden jäsenemme vänr Jyrki Haajasen etunimeksi vahingossa Jari – pahoittelut! 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

Tuusulan kirkkopuistossa sytytetään 105 kynttilää sankarivainajien muistomerkille Talvisodan 80-

vuotismuistopäivän kunniaksi pe 13.3. klo 16. 
 

Keravan seurakunnan ja VETRES Keski-Uusimaan Talvisodan päättymisen muistoilta pidetään Keravan 

seurakuntakeskuksessa pe 13.3. klo 17.30. Kunniamerkkien käyttöä toivotaan. Tilaisuuden ohjelma on liitetiedostona 

(9 Mt). 
 

Talvisodan päättymisen muistotilaisuus Hyvinkääsalissa, Kauppatori 1, Hyvinkää, su 15.3. klo 13. 

Kunniamerkkien käyttöä toivotaan. Tilaisuuden ohjelma on liitetiedostona (Juliste_Hyvinkää_15.3.2020).  
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Talvisodasta 80 vuotta 

 

Suomi säilytti itsenäisyytensä yksitoista viikkoa kestäneessä talvisodassa. Siitä kiitos kuuluu sotiemme aikaiselle 

taipumattomalle sukupolvelle, silloisista nuorimmista vanhimpiin kotiseuduilla ja sotilaille rintamilla. 

Jo edesmennyt Inkerin kirkon piispa Leino Hassinen on maininnut, että hän ei tuntenut ”maailman historiassa 

verisempää paperia” kuin oli Molotovin ja Ribbentropin allekirjoittama hyökkäämättömyyssopimus salaisen 

lisäpöytäkirjan kera. Sen seurauksena reilun viikon kuluttua alkoi toinen maailmansota Saksan hyökkäyksellä 

Puolaan 1.9.1939. Neuvostoliitto sai sopimuksen mukaisesti kolmasosan Puolan itäosista hyökättyään sinne 

17.9.1939. Baltian maat menettivät itsenäisyytensä sotimatta. Suomi joutui syyttään itäisen suurvaltamme 

hyökkäyksen kohteeksi 30.11.1939.  
 

Talvisodan tappiot olivat kauheat. Suomi menetti keskimäärin 230 ihmistä jokaisena vuorokautena. Menetyksen 

suuruuden ymmärtää, kun ajattelee Konginkankaalla vuonna 2004 sattunutta linja-auton ja rekan kolaria, jossa 

menehtyi 23 ihmistä. Talvisodan mittapuulla se merkitsi kymmentä tuollaista päivittäistä onnettomuutta 105 päivän 

ajan tai toisella esimerkillä ilmaisten, Estonian uppoamisella 28.9.1994. Saisimme lukea lehdistä tuollaisesta 

onnettomuudesta kahdesti viikossa yhdentoista viikon ajan.  
 

Talvisodan rauhassa Suomi menetti 12 prosenttia maa-alueestaan. Kotiseutunsa joutui jättämään noin 430000 

suomalaista. Materiaalisten menetysten arvoa lienee mahdotonta laskea: yksityiset ihmiset, yhtiöt ja valtio? Suomi 

menetti Laatokan Karjalan ja Karjalankannaksen. Siellä sijaitsi toiseksi suurin kaupunki Viipuri, Vuoksen varrelta 

Imatran jälkeen toiseksi suurin vuonna 1937 valmistunut Rouhialan vesivoimalaitos, noin 450 teollisuuslaitosta, 

peltopinta-alasta 12 prosenttia ja metsäpinta-alasta vielä enemmän, kun huomioidaan Sallan-Kuusamon itäalueen 

menetys. Rajansiirron pääsyynä oli Muurmannin junaradan läheisyys. Lisäksi menetettiin Jäämeren rannalta 

Kalastajasaarennon luoteisosa, Suomenlahden itäosan ulkosaaret ja Hankoniemi vuokra-alueeksi 30 vuodeksi.   
 

VETRES Keski-Uusimaa, 8.12.1999 perustettu 40 sidosryhmän rekisteröimätön yhteistoimintaorganisaatio on 

järjestänyt talvisodan päättymisen muistotilaisuuden Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakuntien tuella 

vuorovuosin vuodesta 2000 alkaen. Veteraanisukupolven vähetessä painopiste VETRES-toiminnassa asetetaan 

veteraanitukitoiminnasta vähitellen sotiemme 1939-1935 muiston vaalimiseen.     

Muistotilaisuus järjestetään perjantaina 13. maaliskuuta Keravan seurakuntakeskuksessa, Papintie 6. Tilaisuus alkaa 

kahvitarjoilulla klo 17.30. Tervehdyssanat esittää VETRESin puheenjohtaja, kenraaliluutnantti res Antti Simola. 

Keravan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Marja Suomela pitää juhlapuheen. Seppelepartion saatesanat lausuu 

kirkkoherra emeritus Seppo Väätäinen. Keravan Mieslaulajat esiintyvät johtajanaan Teppo Salakka. Kirkkoherra 

Markus Tirranen lausuu tilaisuuden päätössanat.  
 

Maanpuolustusterveisin - Veikko 

 

   


