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Viime viikolla julkistettu 
tuore veteraanimatrikke
li Lokalahtelaiset sodissa 
1939 -1945 on veteraani- ja 
lottatietojen lisäksi myös 
laaja paikallishistoriakir
ja. Henkilömatrikkelissa 
on noin 420 veteraanin 
tai miinanraivaajan tiedot. 
Lottia ja kotirintamalottia 
on kirjassa noin 130. Hen
kilökuvausten lisäksi siinä 
on noin 40 sota-aikaan liit
tyvää kirjoitusta tai haas
tattelua. 

Lokalahden kirja on en
simmäinen kaikkiaan vii
destä matrikkelista, joista 
seuraava, Pyhämaan-Pyhä
rannan kirja ilmestyy vielä 
ennen joulua. Kirjat julkai
see tätä varten perustettu 
yhdistys. Työ käynnistyi 
vajaat kolme vuotta sitten. 
Tietojen keräys ja digitoin
ti on Ravakka ry:n tukema 
hanke, mutta kirjojen paina
tukset rahoitetaan saaduilla 
avustuksilla ja myyntitu
loilla. 

Tietojen kerääminen on 
tapahtunut talkoovoimin. 
Lokalahden taikooryhmäl
Iekin on kertynyt kirjattu
ja taikootunteja yli 2000. 
Tietojen kerääminen ja 
tarkistaminen jatkuu vielä 
Uudenkaupungin ja entisen 
Uudenkaupungin maalais
kunnan alueella sekä Tai
vassalassa ja Vehmaalla. 
Näitten kirjat ilmestyvät 
ensi vuoden alkupuolella. 

Lokalahden kirjassa on 
useita veteraani- ja lotta
haastatteluja. Talvisodan 
ja jatkosodan taustoista 
kerrotaan ja lokalahte
laisten osuudesta näissä 
sodissa. Miinanraivausta 
ei ole unohdettu ja sodan 
jälkeisestä asekätkennän 
Lokalahden osuudesta on 
kirjoitus. 

Kotirintaman asiat ovat 
myös esillä. Lokalahden 
kansanhuollosta on kirjoi
tus. Suojeluskunta ja lotti
en paikallisosasto toimivat 
sota-aikana täysipainoises
ti. Sotilaspoikien ja pikku
lottien työ tulee haastatte-

luissa esille. Ensimmäisen 
kerran julkaistaan kirjassa 
laajahko kuvaus Lokalahden 
suojeluskunnasta ja Lotta
Svärdistä. 

Lokalahdelle sijoitetut 
sotavangit kerrotaan use
assa haastattelussa. Sota
ajan Lokalahden elämästä 
on kirjassa silloisen nuo
rukaisen kuvaus. 

Tiistai-iltaiseen julkista
mistilaisuuteen Paanulaan 
oli kutsuttu lokalahtelaisia 
veteraaneja ja lottia sekä 
kirjaan haastateltuja hen
kilöitä . Kutsuttuina olivat 
myös kirjan tekijät ja talou
dellista tukea antaneitten 
edustajat. Keräystyöstä 
vastannut talkoolaisryh
mä oli erityisen kunnian
osoituksen kohteena. Heille 
luovutettiin tunnustukseksi 
vapaaehtoistyöstä Sininen 
Risti. 

Tilaisuudessa esiintyi 
Laulu-Veikkojen vahvistettu 
kvartetti Pekka Harmovaa
ran johdolla. Puheenvuo
roja käyttivät yhdistyksen 
puheenjohtaja Erkko Tee-

rimaa, kirjan useimpien kir
joitusten kirjoittaja Markku 
Vainio ja hankevastaavana 
ollut Matti Jalava. 

Kirjassa on 352 sivua. 
Sitä on painettu 600 kpl. 
Sitä on myynnissä Loka
lahden Osuuspankissa ja 
Uudenkaupungin matkai
lutoimistossa. Myös Lions 
Club Lokalahti myy kirjaa. 
Yhdistyksen nettisivuil
ta www.uusikaupunki. 
fi/ ~veteraanitietoa/ se on 
myös tilattavissa postitse. 
atrikkelityössä mukana ol
leita talkoolaisia ja tietojen 
kerääjiä muistettiin tilai
suudessa kunniamerkein 
ja mitalein. Vapaaehtoisen 
maanpuolustustyön ansio
mitalin hopeisena (VmpAm 
hop) saivat Antti Viljanen ja 
Reijo Virtamo. Sinisen ristin 
(Sin.r.) saivat Ritva Deger
lund, Tuula Jalava, Seppo 
Jussila, Esko Ketola, Riitta 
Kurkilahti, Esa-Ilmari Lahti, 
Seppo Länsipaltta, Hannu 
Muntila, Timo Rantanen, 
Liisi Suominen, Pekka Toi
vonen, Matti Valkeinen, Ant-

Lokalahdelle töihin sijoitetuista sotavangeista on ker
rottu kirjassa. Perunataikoot Lokalahden Karpassajat
kosodan aikana. Edessä oikealla Nopperlan sotavanki 
Anatoli. Takana vas. Hannu Vuorinen, Pentti A. Pietilä, 
poliisi Tepposen poika ja ruotsalainen työntekijä. Nai
sista vas. Aini Virtanen, Maili Vehanen ja talon töissä 
olleet kolme turkulaista tyttöä. Kuva Pentti A. Pietilältä. 

ti Vehanen ja Jarmo Ääri talo. 
Merkit jakoi Vakka-Suomen 
Suojeluskuntien Perinneyh-

distyksen edustajana Pertti 
Peltonen Raumalta. 


