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Sota-arkisto oli hukkua tuhansiin korjauspyyntöihin
päivässä
Tilastotietoja vuosien 1935-1945 sodista
Brunila haluaa hallituksen varautuvan talouden riskeihin
Super hyväksyi 12 prosentin palkankorotuksen
Suomen kaikilla sankarihaudoilla kunnianosoitus
lauantaiaamuna
Wasa King eli Estonia upposi 13 vuotta sitten
Huomaa kärkikolmiot ja uusi yksisuuntainen
Kristiinan valittajista osa ymmällään
Maailmantähti Lapuan uruissa
Toinen Omenahotelli talvella Helsinkiin
Kuntaliitokset piristysruiske kaupalle

Ylistarossa sankarihautausmaalla
lepäävien kaatuneiden tiedot on
todettu suurelta osin puutteellisiksi
ja virheellisiksi. Sota-arkisto, joka
ylläpitää sodissa menehtyneiden
tiedostoa myöntää, että koko
maassa sankarivainajien tiedoissa
on yhä runsaasti korjaamista ja
täydentämistä, eikä työ koskaan
tule täysin valmiiksi.

Lisäkuvat

Isoisän surusta syntyi toivon testamentti
Kysely: Vaasa vetovoimaisin
Kokkolalaisilla jälleen cup-menestystä
Vaconin tupakkapotkut liittojen selvitettäväksi
Verenvuodatus jatkuu Burmassa
Rannikolla selkeää
Ilmoitus

YLISTARO Tapio Saartenoja tapio.saartenoja@pohjalainen.fi
Ylistarossa on tehty poikkeuksellisen mittava työ kunnan
sankarivainajien todellisen kohtalon ja sijainnin selvittämiseksi.
Ylistaro on saanut työn tuloksena muun muassa kymmenkunta
uutta sankarivainajaa.
Kun selvitystyö aloitettiin oli tiedossa 304 talvi- ja jatkosodan
kaatunutta, nyt koossa on 313 sankarivainajaa. Uusia kiviä
sankarihautausmaalle tulee kaksi.
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Virheellisiä, korjaamista kaipaavia tietoja on monin verroin

Muheva multareppi toi
Tosille hopeaa

enemmän. Esimerkiksi talvisodan sankarivainajia koskeviin
tietoihin on tehty 31 muutosta. Jatkossodan ajalta löytyi 67
korjattavaa tietoa.
- On tullut vastaan kirjoitusvirheitä, kaatumispaikkoja on väärin
ja nimiäkin puuttui. Vanhojen tietojen mukaan kaksi vainajaa
olisi haudattuna Kouvolassa ja Lumivaarassa. Tutkimuksissa
selvisi yllättäen, että he ovatkin Ylistaron kirkkomaassa,
muistomerkkitoimikunnan puheenjohtaja Juha Konttas kertoi
huomioista.
Tiedossa on esimerkiksi kymmenkunta ylistarolaista
sankarivainajaa, joilla on muistokivi kotikunnassa, mutta ovat
haudattuna muualle Suomeen.
- Kaatunut on saattanut olla kirjoilla Ylistarossa, mutta perhe on
asunut toisella paikkakunnalla, johon hänet sitten on haudattu,
Konttas selvitti.
Urakan suuruus yllätti työryhmän

Totuus tietojen puutteellisuudesta valkeni, kun Ylistaron
seurakuntaan ryhdyttiin muutama vuosi sitten puuhaamaan
sankarivainajien yhteistä muistotaulua.
- En olisi ikinä uskonut, millainen työsarka tästä syntyi. Yli 20
kertaa on kokoonnuttu ja koko ajan, lähes kolme vuotta on tehty
työtä, toimikunnan sihteeri Anitta Punkari totesi.
Perusaineisto on saatu ylistarolaisista sankarivainajista
tehdyistä matrikkeleista. Veteraanit Reijo Perttu ja Paavo
Punkari ovat tuoneet mukaan omat kokemuksensa ja tietonsa.
Omaiset ovat olleet erittäin suuri tietolähde, myös Sota-arkisto
on ollut hyvänä apuna.
Muun muassa kaatumispaikkojen nimistöä on pyritty
tarkentamaan. Esimerkiksi Ruskealan pitäjässä kaatuneita on
paikannettu kaatuneeksi eri taistelupaikoille.
Työryhmä on ihmetellyt matkan varrella tietojen puutteellisuutta.
Sodan aikana papit hoitivat myös seurakuntien paperityöt. Työtä
oli paljon, eikä kaikkea ehditty tarkistaa.
- Tämä on loputon työmaa, eikä kaikesta koskaan päästä
sataprosenttiseen varmuuteen. Meillä on vieläkin muutama
sellainen, joiden tiedot ovat epäselviä, Reijo Perttu tuumasi.
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Kivien tietoja ei voida korjata

- Kun saimme listan valmiiksi, tutkimusten yhtenä osana
vertasimme sitä sankarihautausmaalla oleviin kiviin. Niihin pitäisi
tehdä yhteensä 35 korjausta, Anitta Punkari laski.
Kiviin hakattuja tietoja ei Ylistarossa aiota muuttaa. Operaatio
tulisi kohtuuttoman kalliiksi. Sen sijaan sankarihautausmaalle
tehdään uusi opastaulu, johon laitetaan korjatut tiedot. Nykyinen
taulu on vasta neljä vuotta vanha.
Lisäksi Ylistaron seurakuntataloon on tarkoitus pystyttää
muistotaulu, johon laitetaan uusimmat tiedot vapaussodassa,
talvisodassa ja jatkosodassa kaatuneista. Hankkeen
kustannusten uskotaan jakautuvan seurakunnan ja kunnan
kesken.
Kerro kaverille Tulosta Kerro mielipiteesi jutusta

Vaasa Oy | © Pohjalainen - aineiston käyttö toisen palvelun osana kielletty
Palaute | Mediatiedot | Yhteystiedot | Osoitteenmuutos | Tilaa Pohjalainen | Jakeluhäiriöt |

http://www.pohjalainen.fi/Article.jsp?article=274524 (3 / 3) [28.9.2007 18:51:44]

Mikä RSS?

