
Pyhäjärvisten sotiemme historian tallentaminen käynnistyy

Suomen itsenäisyyden säilyttämisen omalta osaltaan vaikuttaneista paikkakuntamme sotilaista on 
kerätty ansiokas kirja ” Sotiemme sankarit ja veteraanit ”, joka on julkaistu 1991. Teoksen 
toimituskuntana on ollut kuusihenkinen toimituskunta, joka on koostunut sotiemme veteraaneista. 
Teoksessa on ansiokasta sotiemme historiaa veteraanien kertomana ja kirjoittamana sekä kuvalliset 
luettelot vapaussodan uhreista, talvi- ja jatkosodan kaatuneista ja sotiimme osallistuneista lotista ja 
sotaveteraaneista. Sen jälkeen ei tiettävästi sotiemme historia ole tutkittu tahi tallennettu.

Nyt on herätetty ajatus, josko ryhdyttäisiin kokoamaan seuraavien sukupolvien voimin  
pyhäjärvisten sotilaiden kunniakasta historiaa jälkipolville nykytekniikalla. Onhan sodistamme 
kulunut kahta puolen 70 vuotta.  Alustavien suunnitelmien mukaan tehtävä käynnistyisi perinteen 
tallentamisena videohaastatteluin vielä elossa olevilta sotiemme veteraaneilta ja lottina toimineilta 
naisilta. Heitä on vielä keskuudessamme. Sen lisäksi tavoitteena on kartoittaa ja etsiä pyhäjärvisten 
sotilaiden merkittävimpiä taistelupaikkoja ja tehdä niissäkin kuvauksia. Sota-arkistosta on ryhmän 
tarkoitus kaivaa joukkojemme sotapäiväkirjat lähdeaineistoineen esiin. 

Lopputuloksena olisi alustavasti kolmen tasokkaan DVD levykkeen työstäminen tallennetusta 
materiaalista eikä ole pois suljettu  myös historiateoksen kokoaminen. Mikäli ryhmä saa  kokoon 
riittävästi materiaalia, se uskoo sotiemme historiaa kuvaavan näyttelynkin toteutuvan aikanaan. 
Merkittäville Venäjän puolella sijaitseville taistelupaikoille, mikäli niille pystyy vaivattomasti 
matkustamaan, voidaan järjestää opastettuja matkoja. Isien, setien ja ukkien kertomille paikoille 
olisi lähtijöitä, tietävät puuhamiehet.

Toiminnan käynnistäneet henkilöt toivovat nyt saavansa veteraaneilta myönteisen suhtautumisen 
asiaan, saadakseen haastatteluin korvaamattoman arvokkaan panoksen kunniakkaista teoista. 
Samoin käynnistäjät pyytävät joukkoonsa täydennystä lehtemme lukijoista. Mikäli olette 
kiinnostuneita aiheesta ja haluatte osallistua perinteen keräykseen omalla panoksellanne, ottakaa 
yhteys kehen tahansa näistä historian tallentamiseen tähän mennessä sitoutuneista. Työhön ovat 
sitoutuneet ajatuksen isä Paavo Leskinen, Matti Hyvönen, Pentti Hyvönen, Seppo Ruotoistenmäki, 
Juho-Pekka Suvilehto ja Ilkka Solitanner. Työ käynnistyy syyskuun aikana ja kestäneen parisen 
vuotta. Tehtävä on haastava, mutta varmasti mielenkiintoinen, näin ryhmä arvioi.

 Samoin ryhmä toivoo niitä henkilöitä, joiden hallussa on sotiin osallistuneiden mahdollisia 
muistiinpanoja tahi päiväkirjamerkintöjä sodan ajoilta, ottavan yhteyttä. Niistä olisi äärettömän 
paljon hyötyä, samoin valokuvista, joissa on tunnistetut henkilöt ja toivottavasti  kuvan ottopaikka, 
kertovat ryhmän jäsenet.


