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Kirjan kuvitusta: perunataikoot Lokalahden Karpassa jatkosodan aikana. Edessä oikealla Nopperlan sotavanki Anato~ 
Ii. Takana vasemmalla Hannu Vuorinen, Pentti A. Pietilä, poliisi Tepposen poika ja ruotsalainen työntekijä. Naisista va
semmalla Aini Virtanen, Maiti Vehanen ja talon töissä olleet kolme turkulaista tyttöä. 

Ensimmäinen matrikkeli valmistui 

Lokalahtelaisten 
sotakokemukset kansissa 
0 Harri Suomalainen 

Vakkasuomalaista sotaveteraa
nitietoa talteen -yhdistyksen 
ensimmäinen matrikkeliteos, 
Lokalahtelaiset sodissa 1939-
1945 julkistettiin tiistaina 
Lokalahden Paanulassa. Vete
raani- ja lottatietojen lisäksi 
teos on myös laaja paikallis
historiakirja. 

Yhdistyksen puheenjohta
ja E! kko Teerimaa korostaa 
veteraanitietojen keräämisen 
mittavuutta seitsemän entisen 
kunnan, Lokalahti, Pyhämaa, 
Pyhäranta, Taivassalo, Uusi
kaupunki, Uudenkaupungin 
maalaiskunta ja Vehmaa, alu
eella. 

-Koko prosessin tietomas
sa ja sen hallinnointi on ollut 
sen suuruusluokan juttu, että 
ilman Matti ja Tuula Jalavan 
tviinanosta koko hommasta ei 

Matrikkelitiedot kerättiin 
talkoovoimin. Esimerkiksi 
Lokalahden kenttäryhmälle 
kertyi yli 2000 talkootuntia. 
Vastaava teos Pyhämaan ja 
Pyhärannan osalta ilmestyy 
ennen joulua. 

Uudenkaupungin, Uuden
kaupungin maalaiskunnan, 
Taivassalon ja Vehmaan osal
ta tietojen kerääminen ja tar
kistus jatkuu. Näiden kuntien 
matrikkelit julkaistaan ensi 
vuoden alussa. 

Lokalahden teoksessa 
kerrotaan talvi- ja jatkosodan 
taustoittamisen lisäksi myös 
miinanraivauksesta ja asekät
kentään liittyvistä tapahtumis
ta alueella. Myös kotirintaman 
asiat ovat esillä: kansanhuolto, 
suojeluskunta, lotat, sotilaspo
jat ja pikkulotat. Lokalahdelle 

sijoitetuista sotavangeista ylös 
kirjattu useita muistoja. 

Paanulassa pidetyssä kirjan 
julkistamistilaisuudessa käyt
tivät puheenvuoron Erkko Tee
rimaa, yhdistyksen siliteeri ja 
matrikkelityön hankevastaa
va Matti Jalava sekä useimpi
en juttujen ja haastattelujen 
kirjoittaja Markku Vainio. 

Matrikkelityössä mukana 
olleille talkoolaisille ja tieto
jen kerääjille luovutettiin an
siomerkkejä. Vapaaehtoisen 
maanpuolustustyön hopeisen 
ansiomitalin saivat Antti Vilja
nen ja Reijo Virtamo. 

Sinisen ristin saivat Ritva 
Degerlund, Tuula Jalava, Seppo 
Jussila, Esko Ketola, Riitta Kur
kilahti, Esa-Umari Lahti, Seppo 
Länsipaltta, Hannu Muntila, 
Timo Rantanen, Liisi Suomi-

nen, Pekka Toivonen, Matti 
Valkeinen, Antti Vehanen ja 
Jarmo Ääri talo. 

352-sivuista kirjaa on pai
nettu 6oo kappaletta, ja sen 
myyntihinta on 30 euroa. Kir
ja on myynnissä Lokalahden 
Osuuspankissa ja Uudenkau
pungin matkailutoimistossa. 
Sitä voi myös tilata yhdistyksen 
nettiosoitteesta (www.uusikau
punki.fi/-veteraanitietoa/). Li
säksi Lokalahden Lions Club 
myy kirjaa ja toimittaa sen tar
vittaessa kotiovelle asti (p. 050-
3374898). 

Veteraanirnatrikkelityö 
käynnistyi vajaat kolme vuot
ta sitten. Tietojen keräys ja 
digitointi on maaseudun ke
hittämisyhdistys Ravakan 
tukema hanke. Teosten paina
tukset rahoitetaan saaduilla 
avustuksilla ja myyntituloilla. 



Kirjan kuvitusta: perunataikoot Lokalahden Karpassa jatkosodan aikana. Edessä oikealla Nopperlao sotavanki Anato
li. Takana vasemmalla Hannu Vuorinen, Pentti A. Pietilä, poliisi Tepposen poika ja ruotsalainen työntekijä. Naisista va
semmalla Aini Virtanen, Maiti Vehanen ja talon töissä olleet kolme turkulaista tyttöä. 

Ensimmäinen matrikkeli valmistui 

Lokalahtelaisten 
sotakokemukset kansissa 
0 Harri Suomalainen 

Vakkasuomalaista sotaveteraa
nitietoa talteen -yhdistyksen 
ensimmäinen matrikkeliteos, 
Lokalahtelaiset sodissa 1939-
1945 julkistettiin tiistaina 
Lokalahden Paanulassa. Vete
raani- ja lottatietojen lisäksi 
teos on myös laaja paikallis
historiakirja. 

Yhdistyksen puheenjohta
ja Erkko Teerimaa korostaa 
veteraanitietojen keräämisen 
mittavuutta seitsemän entisen 
kunnan, Lokalahti, Pyhämaa, 
Pyhäranta, Taivassalo, Uusi
kaupunki, Uudenkaupungin 
maalaiskunta ja Vehmaa, alu
eella. 

-Koko prosessin tietomas
sa ja sen hallinnointi on ollut 
sen suuruusluokan juttu, että 
ilman Matti ja Tuula Jalavan 
työpanosta koko hommasta ei 
olisi tullut mitään. 

Sota-arkiston tietojen ja 
aktiivisen kenttätyön tulokse
na matrikkelitietoja on saatu 
yli 5000 henkilöstä. Lukuun 
sisältyvät myös esimerkik
si siirtokarjalaiset, jotka ovat 
muuttaneet alueelle ennen 
vuotta 1959. Matti ja Tuula Ja
lavan lisäksi suururakan on 
tehnyt myös Matin sisar Rit
va Degerlund, joka on tehnyt 
pääosan arkistotyöstä. 

Nyt julkistetussa Lokalah
den matrikkeliteoksessa on 
tiedot noin 420 veteraanin ja 
miinanraivaajan toimista so
tien aikana. Lottia ja kotirinta
malottia kirjassa on noin 130. 
Teosta värittää kymmenet so
ta-aikaan liittyvät muistelmat 
ja haastattelut. 

Matrikkelitiedot kerättiin 
talkoovoimin. Esimerkiksi 
Lokalahden kenttäryhmälle 
kertyi yli 2000 talkootuntia. 
Vastaava teos Pyhämaan ja 
Pyhärannan osalta ilmestyy 
ennen joulua. 

Uudenkaupungin, Uuden
kaupungin maalaiskunnan, 
Taivassalon ja Vehmaan osal
ta tietojen kerääminen ja tar
kistus jatkuu. Näiden kuntien 
matrikkelit julkaistaan ensi 
vuoden alussa. 

Lokalahden teoksessa 
kerrotaan talvi- ja jatkosodan 
taustoittamisen lisäksi myös 
miinanraivauksesta ja asekät
kentään liittyvistä tapahtumis
ta alueella. Myös kotirintaman 
asiat ovat esillä: kansanhuolto, 
suojeluskunta, lotat, sotilaspo
jat ja pikkulotat. Lokalahdelle 

sijoitetuista sotavangeista ylös 
kirjattu useita muistoja. 

Paanulassa pidetyssä kirjan 
julkistamistilaisuudessa käyt
tivät puheenvuoron Erkko Tee
rimaa, yhdistyksen sihteeri ja 
matrikkelityön hankevastaa
va Matti Jalava sekä useimpi
en juttujen ja haastattelujen 
kirjoittaja Markku Vainio. 

Matrikkelityössä mukana 
olleille talkoolaisille ja tieto
jen kerääjille luovutettiin an
siomerkkejä. Vapaaehtoisen 
maanpuolustustyön hopeisen 
ansiomitalin saivat Antti Vilja
nen ja Reijo Virtamo. 

Sinisen ristin saivat Ritva 
Degerlund, Tuula Jalava, Seppo 
Jussila, Esko Ketola, Riitta Km
kilahti, Esa-Ilmari Lahti, Seppo 
Länsipaltta, Hannu Muntila, 
Timo Rantanen, Liisi Suomi-

nen, Pekka Toivonen, Matti 
Valkeinen, Antti Vehanen ja 
Jarmo Ääritalo. 

352-sivuista kirjaa on pai
nettu 6oo kappaletta, ja sen 
myyntihinta on 30 euroa. Kir
ja on myynnissä Lokalahden 
Osuuspankissa ja Uudenkau
pungin matkailutoimistossa. 
Sitä voi myös tilata yhdistyksen 
nettiosoitteesta (www.uusikau
punki.fi/-veteraanitietoa/). Li
säksi Lokalahden Lions Club 
myy kirjaa ja toimittaa sen tar
vittaessa kotiovelle asti (p. 050-
3374898). 

Veteraanimatrikkelityö '\ 
käynnistyi vajaat kolme vuot
ta sitten. Tietojen keräys ja 
digitointi on maaseudun ke
hittämisyhdistys Ravakan 
tukema hanke. Teosten paina
tukset rahoitetaan saaduilla 
avustuksilla ja myyntituloilla. 

Matti Jalava ja Erkko Teerimaa esittelivät tiistaina ensimmäistä matrikkelikirjaa viiden 
teoksen sarjasta. 


