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Palstarinteen veteraanimajalla vietettiin elokuun 12. päivänä Pohjoisen toimintajaoston järjestämää kesäjuhlaa. Juhlasta kerrotaan sivulla 29.
- Kuva Matti Kaltokari

1

ESPOON
SOTAVETERAANIT ry

TOIMIHENKILÖT 2011
Eero-Juhani Juhola, toiminnanjohtaja
802 6501
Merivirta 13 C, 02320 Espoo

Perustettu 1959
Jäseniä 1240,
naisjaostossa 199 jäsentä

Marja Nurmisalo. taloudenhoitaja
52 2551
Kruununkuja 5 A, 02180 Espoo

Toimisto ja postiosoite:
Ukonvaaja 4
02130 Espoo
Toimistonhoitaja Liisa Nyfors
Toimistosihteeri Kirsti Ilveskero
Toimisto avoinna
Ma-To klo 9.00–12.00
Pe klo 9-15.00
Puh./faksi 452 5721
Sähköposti:
espoon.sotaveteraanit@luukku.com
Kotisivut:
www.espoonsotaveteraanit.fi

Leo Tonttila, jäsensihteeri
Kontiontie 3 A 8, 02110 Espoo

461 584

Juhani Manner, lippuvastaava)

050 531 8945

Väinö Rantio, Korsun isäntä

412 2535

TILINTARKASTAJAT
Eero Koskivaara
452 4247
Mannerheimintie 43 b 28, 00250 Helsinki
Arnold Stubin
803 9544
Koukkuniementie 17 M, 02230 Espoo

TUKINEUVOSTO
pj Juha Kurkinen
si Harri Ala-Kulju

0400 469 484
884 5004

TIEDOTTAJA

Korsu, Tapiola
Menninkäisentie 2
02110 Espoo

Pertti Sassi
050 369 4925
Sepetlahdentie 7 A 21 02230 Espoo

Naisjaosto (NA): pj Sylvi Virtanen 801 1262
si Anja Hakanen 881 1982
rh Maj-Lis Mustonen 46 3521
Pohjoinen toimintajaosto (PT):
pj Toivo Nikander 541 4294
si, rh Pirkko Heikkinen 596 862
Seppelejaosto (SE): pj Stig Roudasmaa
462 682, 040 543 5567
Soitinyhtye (SY): pj Eino Luostarinen
455 4535, 050 590 4135
si, rh Aulis Javela 541 8170
Sosiaalijaosto (SO):
pj Paavo Salo 050 555 9071
vpj Irma Ruuskanen-Sere 884 0075
kuntoutussihteeri Pertti Sirén 044 030 3142
kuntolomasihteeri Sinikka Lallukka
			050 514 6010
rh Helena Luukkonen 884 5943
Sotaveteraanikuoro (KR):
pj Lauri Lehtonen 0400 542 527
kuoronj. Kai Vahtola 52 4787
kuoron varaj Pekka Kontu 050 379 1061
toimintasihteeri Pertti Kosonen
040 716 3693
isäntä, lipunkantaja,vpj Matti Mäkeläinen
040 549 0562
rh Irja Kosonen 884 9334
Kuoron naistoimikunta:
pj Kaija Nieminen 529 571
Valistusjaosto (VJ): vpj Jaakko Seiro 412 8398
tai 040 518 8914
si ja rh siht. Raimo Ilveskero
541 9722 tai 0500 206527
Oikeusneuvonta: Pentti Lehtola 684 8320
Osoitteenmuutokset tehdään toimistoon
Ukonvaaja 4 puh. 452 5721

VALIOKUNNAT JA JAOSTOT
Puheenjohtaja (pj), sihteeri (si) ja
rahastonhoitajat (rh), tiedottaja (ti))

HALLITUS 2011
Eino Luostarinen, puheenjohtaja
455 4535,050 590 4135
Kaskenkaatajant. 9 C 17, 02100 Espoo
Leo Tonttila, 1. varapuheenjohtaja
46 1584, 02 738 5720, 041 461 5584
Kontiontie 3 A 8, 02110 Espoo
Paavo Salo, 2. varapuheenjohtaja
050 555 9071
Harjutie 13 A, 02730 Espoo
Pirkko Arminen
Iltaruskontie 3 C 16, 02120 Espoo

46 3707

Raimo Elonsalo
2963 725
Eerikinkallio 3 B 6, 02400 Kirkkonummi
Hannu Pohjanpalo
Sepontie 3 E 25, 02130 Espoo, 0500 475 370
Olli Ollila
2962 093
Bronrinne 3 as. 18, 02480 Kirkkonummi
Irma Ruuskanen-Sere
Iltatie 10 C, 02210 Espoo

884 0075

Hannu Särkiö
813 7331
Alakartanontie 15 D 21, 02360 Espoo
Eero-Juhani Juhola, hallituksen sihteeri
802 6501
Merivirta 13 C, 02320 Espoo

2

Vaalivaliokunta: pj Pekka Tuomisto 884 3224
Si Eero-Juhani Juhola 802 6501
Työvaliokunta: pj Eino Luostarinen 455 4535
Si Eero-Juhani Juhola 802 6501
Leo Tonttila 461 584, 041 461 5584
Paavo Salo 050 555 9071
Huomionosoitusjaosto (HJ):
Hannu Pohjanpalo 0500 475 370
46 7314 tai 050 556 9301
si Laila Särkkä 520 137
Perinteensiirron kouluryhmä (PK):
pj Pekka Kontu 050 379 1061
si Eero-Juhani Juhola 802 6501
Espoon yhteinen hengellinen toimikunta
(EHT):
pj Martti Toivanen 460 342
Kirkkonummen jaosto (KI):
pj si Raimo Elonsalo 296 3725
ti Jorma Hakala 298 8302
rh Jussi Luutonen 298 8506
Kulttuurijaosto (KJ):
pj Raimo Riikonen 809 2603
si Eeva Kalin 040 756 8219
rh Sirkka Lumme 541 4854
Kuntoliikuntajaosto (KU):
pj Aulis Lintunen 803 1210
si Irja Kosonen 884 9334
rh Pertti Sirén o44 030 3142
Lehtijaosto (LE): pj Niilo Ihamäki
040 518 2193
toimitussi Marjatta Konttinen 420 8018
si Hilkka Tamminen 46 1448

ESPOON
SOTAVETERAANI
ESPOON SOTAVETERAANIT ry:n
JÄSENLEHTI ISSN 0786−1540
Julkaisija
Espoon Sotaveteraanit ry
Toimitus
Päätoimittaja Niilo Ihamäki
040 518 2193
Toimitussi Marjatta Konttinen
420 8018
Kotitontuntie 13, 02200 Espoo 040 743 2163
piakonttinen@kolumbus.fi
Raimo Forstén
412 6281
Toimitusneuvosto
Niilo Ihamäki, lehtijaoston pj
Hilkka Tamminen, si
Raimo Forstén
Paavo Friman
Kuvasihteeri Matti Kaltokari
040 522 2872
Marjatta Konttinen
Anna Laasola
Pertti Sassi
Ilmoitushankinta
Marja-Terttu Kuittinen 040 546 2201
marjaterttu.kuittinen@saunalahti.fi
Kirjapaino
PunaMusta Oy, Joensuu 2011

3/2011 Kenttäposti oli tärkeä yhdysside
vk 38 2004
3
4
5

6
7
8
9
10
12
14
15
18
19
20
21
22
23
26
25
26
27
28
29
30

Kenttäposti oli tärkeä yhdysside
Puheenjohtaja
Toiminnanjohtaja
Vaalivaliokunnan ehdotukset vaaleihin, jotka toimitetaan Espoon Sotaveteraanit
ry:nsääntöjen mukaisesti yhdistyksen syyskokouksessa
vuonna 2011
Kai Vahtola tuli aikanaan
vauhdilla veteraanikuoroon
Pikapuhelu
Kuoromies Kalevi Kauranne
(1927 – 2011)
Juha Kurkinen - tukineuvoston puheenjohtaja
Jouni Rainnolle tunnustus
kentälle jääneiden etsinnästä
Suomalaiset Petäjäsaaren kiirastulessa
Kenraali reservissä
Olavi Jäntti täyttää 100 vuotta
Onnin tarina
Äänisen aallot syntyi voipaperille Äänisjärven rannalla
Kuntoutussihteerin terveiset
Sosiaalijaosto
Kaatuneiden muistopäivä
”Nallin Paukku”
Erään rintamalehden lyhyt
historia
”Sotaorvot ovat valtion orpoja”
Punaiset housut
Kenttäpostia
Elämä taiteen ja sotaveteraanien parissa
Muistoja herättävä kirja
Kaksikymmentä vuotta
Viron-Suomen sillalla
Kulttuurijaosto tiedottaa
Pilvibongausta
Toimintakalenteri
Maanantaiesitelmä

Lehti 4/2011
postitetaan vk ??.
Aineisto toimitukselle
????.2011 mennessä

Tämän lehden yhden sivun otsikkona on Kenttäpostia.
Se on eräänlainen ”kentän ääni”;
veteraanit kirjoittavat sille mielipiteitään tai kysyvät mieltään askarruttavista asioista.
Todennäköisesti otsikon Kenttäpostia -leima palauttaa veteraanien mieleen myös sen oikean
kenttäpostin, jolla sodan aikana
hoidettiin yhteyttä sotatoimialueen ja kotirintaman välillä. Kirjehän oli miltei ainoa toimiva
yhdysside, sillä lomalle pääsi asemasodan aikanakin armeijan nykykäytäntöön verrattuna melko
harvoin eikä kotiväelle järjestetty
omaisten päiviä. Yksityiset puhelutkaan eivät olleet sallittuja.
Mutta kenttäposti toimi. Se välitti kirjeitä, kortteja ja paketteja valtavan määrän. Kirje oli elämän ja toivon merkki, se lievitti
rintamamiehen koti-ikävää ja helpotti huolta kotiväen pärjäämisestä. Yhtä hartaasti kotona odotettiin
rintamamiehen kirjettä, muutaman
viikon tai päivän kirjeetön aika oli
piinaavaa odottelua. Pahimmassa tapauksessa se saattaisi merkitä jopa kaatumista.
Minullakin on kotiarkistossani
erään sotakaverini vaimon kirje,
joka kertoo kirjeen puuttumisen
aiheuttamasta huolesta: Juhannuksena 1944 päivätyssä kirjeessä kaverin vaimo kertoo, ettei hän ole
saanut kolmeen viikkoon mitään
tietoa miehestään. ”Mitä oikein
hänelle on tapahtunut, kun kirjettä ei tule? Olen ollut hyvin levoton. Tuska omaisesta on raskas
kantaa.”
Rykmenttimme oli silloin Kannaksen suurhyökkäyksen torjuntataisteluissa. Olimme edenneet
syyskesällä 1941 Valkeasaareen ja
pääsimme lepovuoroon pari viikkoa ennen suurhyökkäyksen alkamista. Asemasodan aikana posti
toimi säännöllisesti. Kirjeet ja paketit tulivat perille nopeasti, mutta kesällä 1944 olot olivat niin kaoottiset, ettei postinkulusta juuri
voinut puhua. Lähetin kaverini
vaimolle tiedon, että mies on hengissä ja kirjeitä on tulossa.

Sotavangiksi joutunut tapiolalainen Toivo Matilainen muisteli, mitä kirje merkitsi, kun sotavankeudessa kirjeenvaihto ei
ollut mahdollista. Kirjeitä kyllä kehotettiin kirjoittamaan, mutta
se oli turhaa, sillä niitä ei lähetetty
eteenpäin. Kirjeistä haluttiin vain
vihollista hyödyttäviä tietoja.
Kenttäpostin toiminta alkoi kesällä 1941 ja loppui sodan päätyttyä. Kenttäposti kuului puolustusvoimain huoltolajeihin. Armeijan
johdossa se arvioitiin yhtä tärkeäksi kuin ammustäydennykset ja
muonanjakelu.
Kirjeiden sisältöä sensuuri valvoi pistokokein. Valtion tiedotuslaitos ja sen alaiset tarkastustoimistot vastasivat postilähetysten
tarkkailusta. Kiellettyjä asioita olivat joukko-osastojen sijainnit ja
siirrot, taistelutilanteiden yksityiskohtainen kuvailu sekä komentajien nimet ja sotilasarvot. Kielloilla
pyrittiin estämään tällaisten tietojen joutuminen vihollisen käsiin.
Jos kiellettyjä asioita havaittiin,
kirjeitä joko leikattiin tai mustattiin. Kirjeeseen lyötiin leima Sotasensuurin tarkastama.
Rintamamiehet tunsivat yleensä
sensuurin määräykset ja merkitsivät kirjeen päiväykseen vain Täällä jossain.
Mitäpä merkitystä näillä asioilla olisi ollutkaan tavalliselle siviiliväelle.
Niilo Ihamäki
Aineisto lehteen os.
Päätoimittaja
Niilo Ihamäki,Mäntyviita 10 F,
02110 Espoo,
niilo.ihamaki@hotmail.com tai
toimitussihteeri
Marjatta Konttinen
Kotitontuntie 13, 02200 Espoo
piakonttinen@kolumbus.fi
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Puheenjohtaja

Pitkä kuuma kesä on
nyt takanapäin.
Paljon kummallista ja yllättävää on
ehtinyt sattua kuluneen kesän aikana.
Ensiksi kai on mainittava pitkän ja vaivalloisen työn jälkeen
Suomeen saatu hallitus, jossa poliittisen ideologian äärireunat ovat
sulassa sovussa luvanneet lähteä rakentamaan suomalaisille upeaa tulevaisuutta. Menestystä heidän pyrkimyksilleen.
Heinäkuun alkupuolella joukko
espoolaisia sotaveteraaneja ystävineen teki retken Laatokalle, joka
näytti meille parhaan puolensa kun
oli peilityyni ja aurinkoinen.
Pääkohteena oli Petäjäsaari, jossa Talvisodan viimeisinä päivinä
käytiin hirvittäviä taisteluja ylivoimaa vastaan hyvin vaatimattomalla
taistelukalustolla. Siellä taisteltiin
todellisesti ” viimeiseen mieheen”
niin kuin erinomainen oppaamme sotahistorioitsija Eeva Tammi
meille asian esitti.
Kunnia sankareille!
Matkan aikana havaitsin, että
tällainen maastoretkeily alkaa olla
meidän ikäpolvien matkustajille jo
varsin vaativa suorite. Miten olisi esim. tasaisempi retki Pietariin
Mannerheimin jalanjäljille?

KUTSU

Kesän hirvittävin tapahtuma oli
tietenkin Norjassa sattunut joukkosurmaaminen. Sen taustat ovat vielä tutkimatta. Mikä saa ihmisen tekemään moisia tekoja?
Onko liian vapaa kasvatus, josta on unohdettu siihen kuuluva vastuu, ollut lähtökohtana tekoihin?
Vai onko muodissa oleva yleinen
holtittomuus ja aggressiivisuus sekoittanut ajatuksia
Kuluneen kesän aikana maailman rahatilanne on ollut mediassa
lähes jokapäiväisenä uutisena. Rahapula uhkaa maailmaa! Uskomattoman suuria rahasummia on lainailtu ja siirretty kohteelta toiselle
– valtiolta valtiolle. Miksi tällainen
on mahdollista? Ovatko valtiot hoitaneet huonosti talouksiaan? Kyllä
eläkeläisen on paljon helpompaa,
kun tietää mitä on tilillään ja elää
sen mukaan, että pärjää seuraavaan
maksupäivään saakka.
Sotaveteraanien korkea keski-ikä, 88 vuotta, on ruvennut
näkymää tänä kesänä runsaina
yhdeksänkymmenvuotisjuhlatilaisuuksina. Onnea päivänsankareille!
Korkea ikä on myös näkynyt kesän kuluessa lukuisina hautajaisina. Yhdistys on ollut saattamassa
veteraanisisarta tai -veljeä aina kun
omaiset ovat tahtonsa ilmaisseet.
Seppelejaosto on hoitanut tehtävänsä mallikkaasti, josta hallituksen kiitos heille.
Talvi on tulossa ja yhdistystoiminta alkaa ennusmerkeistä päätellen vilkkaana. Joten kaikki mukaan
osallistumaan toimitaan ja miettimään, kuinka perinteensiirto saadaan mahdollisimman hyvin onnistumaan.
Toimeliasta syksyä!
Eino Luostarinen

Toiminnanjohtaja

Veteraanit vanhenevat ja vähenevät. Se on luonnon laki, jolle me
emme voi mitään. Se merkitsee samalla myös sitä, että ikääntyvien
veteraanien hoidon ja avun tarve
lisääntyy. Se tulisi ottaa huomioon
ja se on asia, jolle yhteiskunta voi
paljonkin. Nykyistä maahanmuutto- ja siirtolaiskeskustelua seuratessa tuntuu unohtuneen se yhteiskunnan ensisijainen velvollisuus,
että maatamme rakentaneista ja
hyvinvointimme aikaansaaneista sukupolvista on ensisijaisesti huolehdittava. Maahanmuuttajien puolustajia riittää, riittäisipä
tämän yhteiskuntamme ensisijaisen velvollisuuden puolustajiakin.
Näistä asioista keskusteltaessa
näyttää siltä, että arvostelevat mielipiteet leimataan heti rasistisiksi.
Koska osa jäsenistämme asuu
Kirkkonummella olisi suotavaa,
että veteraanien vapaa julkisen liikenteen käyttöoikeus ulotettaisiin
koskemaan myös Kirkkonummea.
Tästä on menossa aloite eteenpäin.
Eero-Juhani Juhola

Espoon Sotaveteraanit ry:n syyskokoukseen

Espoon Sotaveteraanit ry:n syyskokous pidetään maanantaina 28.11.2011 klo 14.30
Tapiolan palvelukeskuksessa, Itätuulenkuja 4.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11 §:ssä syyskokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat ja mahdollisesti jäsenten vähintään neljä viikkoa ennen syyskokousta hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat.
Mahdollisten kunniajäsenten kutsuminen sekä ansio- ja kunniamerkkien jako.
Henkilöllisyyden osoittava kortti mukaan.
Naisjaoston kahvitarjoilu on ennen kokouksen alkua.
Hallitus
4

Vaalivaliokunnan ehdotukset vaaleihin,
jotka toimitetaan Espoon Sotaveteraanit ry:n
sääntöjen mukaisesti yhdistyksen syyskokouksessa vuonna 2011
Yhdistyksen
kevätkokouksessa
28.3.2011 asetettu vaalivaliokunta
on valiokunnan ohjesäännön mukaisesti valmistellut ehdotuksen
syyskokouksessa vuonna 2011 toimitettaviin vaaleihin.
Valiokunta, johon ovat kuuluneet Pekka Tuomisto puheenjohtajana, jäseninä Maj-Lis Mustonen, Martti Ojala, Unto Poutala
ja Yrjö Velakoski sekä Eero-Juhani Juhola sihteerinä on kokoontunut 2 kertaa.
Vaalivaliokunta on tehnyt jäljempänä olevat ehdotuksensa yksimielisesti. Päätöksentekoon ovat
osallistuneet kaikki vaalivaliokunnan jäsenet.

1 YHDISTYKSEN
PUHEENJOHTAJA

Yhdistyksen puheenjohtajana on
vuonna 2011 toiminut Eino Luostarinen.

Ehdotus vuodelle 2012:
Eino Luostarinen

2 HALLITUKSEN
JÄSENMÄÄRÄ

Vuonna 2010 syyskokouksessa hyväksytyn päätöksen mukaan hallituksen jäsenmäärä on kahdeksan.

3 HALLITUKSEN
JÄSENET EROVUOROISTEN TILALLE
Erovuorossa ovat:
Pirkko Arminen
Irma Ruuskanen-Sere
Hannu Särkiö
Leo Tonttila

Ehdotus vuodelle 2012:
Pirkko Arminen
Irma Ruuskanen-Sere
Hannu Särkiö
Leo Tonttila

Ehdotetuilta on saatu suostumus
tehtävään.

Hallituksessa jatkavat aikaisemman vaalin perusteella:
Raimo Elonsalo
Hannu Pohjanpalo
Olli Ollila
Paavo Salo

4 TILINTARKASTAJAT

Sääntöjen mukaan valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varajäsenet.

Tilintarkastajat vuonna
2011:
Eero Koskivaara

Ehdotus vuodelle 2012
Irma Ruuskanen-Sere

Varaedustajat:

Paavo Friman
Reijo Järvi				
Aulis Javela
Auvo Räsänen				
Anna-Kreeta Loukola
Hannu Pohjanpalo			
Erkki Sipilä
Henrik Westerståle			
Kerttu Ruohonen

6 LIITTOKOKOUSEDUSTAJAT JA VARAEDUSTAJAT

Varajäsenet:
Maija Kaukoranta
Edustaja vuonna 2011:
Arnold Stubin				
Martti Hakomaa
Yhdistyksen puheenjohtaja Eino
Luostarinen
Ehdotus vuodelle 2012:
Maija Kaukoranta

Varajäsenet:

Ehdotetaan edustajaksi
vuodelle 2012:

5 YHDISTYKSEN
EDUSTAJAT JA
VARAEDUSTAJAT
PIIRIKOKOUKSESSA

Ehdotetaan varaedustajaksi
vuonna 2012:

Eero Koskivaara
Arnold Stubin				
Yhdistyksen puheenjohtaja vuonPekka Haanmäki
na 2012
				
Sekä tilintarkastajiksi että heidän
varajäsenikseen ehdotetut henkilöt Varaedustaja vuonna 2011:
ovat antaneet suostumuksensa
Yhdistyksen 1. varapuheenjohtaja
mainittuihin tehtäviin.
Leo Tonttila

Edustajat vuonna 2011:

Yhdistyksen 1. varapuheenjohtaja
vuonna 2012

Irma Ruuskanen-Sere

Espoossa
toukokuun 31. päivänä 2011
Paavo Friman
Reijo Järvi				
Pekka Tuomisto
Aulis Javela
Vaalivaliokunnan puheenjohtaja
Auvo Räsänen				
Anna-Kreeta Loukola
Eero-Juhani Juhola
Erkki Sipilä				
Vaalivaliokunnan sihteeri
Toivo Nikander
Henrik Westerstråhle			
Kerttu Ruohonen

Varaedustajat:
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Kai Vahtola tuli aikanaan vauhdilla
veteraanikuoroon

Kai Vahtola sai kaulaansa paprikaseppeleen Balatonjärven rannalla
Boglarin kaupungissa pidetyn konsertin jälkeisessä karonkassa sikäläisen kuoron sopraanolta.

Espoon Sotaveteraanikuoron ensimmäinen johtaja Yrjö Wendelin johti
kuoroa 11 vuotta, hänen seuraajansa, lentäjäveteraani Yrjö Hannula seuraavat 4 vuotta, mutta luovutti
loppuvuonna 1993.Mikä nyt eteen?
Ei hätää! Timo Rusama, silloinen
puheenjohtajamme, kirkkoneuvos,
toi 1994 tammikuussa innosta hehkuen kuoron eteen näytille pitkän
miehen. ”Tämä nuorimies Kai Vahtola johtaa kuoron uusiin voittoihin. Jo hänen isänsä oli sodan aikana
Heimokuoron johtajana Karhumäessä.” Kai on nyt vetänyt tätä ikääntyvien poikasten vallatonta laulajajoukkoa yli 17 vuotta.
Kai Vahtola on syntynyt 1946
Köyliössä. Hän tuli ylioppilaaksi
Tampereen klassillisesta lyseosta ja
suoritti teologian maisterin tutkinnon Helsingin Yliopistossa 1974.
Pappisvihkimyksen jälkeen Vahtola toimi aluksi pappina Helsingin
Vanhankirkon ja sitten Tuomiokirkon seurakunnassa, mutta siirtyi jo
1979 Kirkkohallituksen keskeisen
Jumalanpalveluselämän ja musiikkitoiminnan yksikköön, jonka johtajana hän toimii. Kai Vahtola on
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saanut rovastin arvon.
Vahtola sai musiikin kotiperintönään ja on siirtänyt sen lapsilleen.
Kouluaikana hän opiskeli pianonsoittoa Usko Meriläisen ja urkujen
soittoa Heikki Seppälän johdolla. Hän sai yksinlauluopetusta prof.
Matti Lehtiseltä ja oopperalaulaja
Pertti Rusaselta. Kai on alusta alkaen auttanut kuoroamme solistina,
erityisen toivottu numero on ollut
Veteraanin iltahuuto.
Kai lauloi jo poikasena Klassillisen lyseon maineikkaassa Poikakuorossa, opiskeluaikanaan mm.
Hämäläis-osakunnan laulajissa ja
maamme parhaassa mieskuorossa
Ylioppilaskunnan laulajissa. Valmistuttuaan maisteriksi hän on laulanut Radion Sinfoniakuorossa, Radion Kamarikuorossa, Meilahden
Motettikuorossa ja Klemetti-opiston Kamarikuorossa. Hän laulaa
edelleen Johanneksen Kamarikuorossa, Viva Vox-kamarikuorossa
sekä Cetus Noster lauluryhmässä.
Hän on Klemetti-opiston Kamarikuoron ja Espoon Sotaveteraanikuoron kunniajäsen.
Kuoronjohtoa
hän
opiskeli prof. Matti Hyökin opastuksella. En tiedä Hyökistä, mutta Kai
on taitava, täsmällinen ja samalla salliva johtaja, joka sai Espoon
Sotaveteraanikuoron ikään kuin uudesti syntymään. Kuoromme on ollut pullollaan pappeja ja opettajia,
joten repertuaarimme on koostunut paljolti hartaista isänmaallisista kappaleista. Sellaisista ei Vahtolakaan ole pyrkinyt eroon, mutta
on saanut ne soimaan uudella tavalla. Melko pian johtajaksemme ryhtymisen jälkeen hän puhui meidät
suureen urakkaan: teimme oman
äänitteen, joka on jo toinen kuoron
historiassa. Äänitettäessä oli isona
apuna ja säestäjänä Antti Vahtola, Kain poika, ja työn toteutuksessa Esa Nieminen, naisjaostomme
johtajan Kaija Niemisen poika.
Kuten huomaatte sotaveteraanikuoron asia on koko suvun asia.
Laulu raikaa yhä raikkaana
Tuolloin oli kuorossamme 74 laula-

jaa. Joukko oli silloin vielä hiukan
kasvamassakin, mutta iän lisääntyessä on tuoni vieraillut joukossamme yhä tiheämmin; nyt meitä laululavalle kykeneviä sotaveteraaneja
on enää 20. Vahtolaa on kyllä kysytty muidenkin kuorojen johtoon,
mutta hän on pysynyt meille uskollisena. Iloksemme saimme vuonna 2004 mukaan perinnekuoromme
ESMILAn seniorit, joita on 24. Me
harjoittelemme ja esiinnymme nyt
yhdessä. Kailla riittää johdettavia
ja laulumme raikuu yhä raikkaana.
Laulujuhlilla parhaat kuoronjohtajat saavat kukin johtaa oman laulunsa. Kun Kai nousi valkoisine
hanskoineen lavalle johtamaan Sibeliuksen ”Isänmaalle”, kuulin takaani jonkun kysyvät ”kukas toi
on?” ja vastauksen ”se on se viksu mies”. Vieruskaveri oli siis oppinut tuntemaan Vahtolan jo harjoituksissa. Seuraava vuosi oli
kamala: puheenjohtajamme Timo
Rusama kuoli, varapuheenjohtaja
Martti Lohi ja sihteeri Alpo Nieminen poistuivat sairauden vuoksi
riveistä, edessä oli valtakunnallisen
laulujuhlan järjestelyt ja olimme
lähdössä Unkariin. Jostakin niitä
voimia kuitenkin löytyi.
Tavoitteena aseveljeyden vaaliminen
Budapestin ohjelma alkoi juhlavasti Suomen Suurlähetystössä, jossa
lähettinä oli Pertti Torstila, Kain
reserviupseerikoulukaveri. Ohjelma huipentui konserttiin Gellertvuoren huipulla olevassa Matyastemppelissä (katolinen pääkirkko)
Balaton-Vox-kuoron kera. Pääkonsertti annettiin kuitenkin Balaton järven etelärannalla pienehkössä Boglar –nimisessä kaupungissa
yhdessä Lengyeltot ja Balaton-Vox
kuorojen kanssa. Lämmin heimotunne valtasi porukan karonkassa,
missä punainen paprikainen pörkölt tarjoiltiin suuresta padasta ja
nautittiin kylän oman viileän valkoviinin ja moniaan päähän nousseen palinka pikarillisen kanssa.
Seuraavana päivänä huuhdeltiin liiat höyryt pois Kesthelyn kaupungin

12.7.2011
Hevitz-kylpylän lämpöisessä vedessä. Kerroin tämän teille vain esimerkkinä kuoronjohtajan raskaasta
työstä ja vastuusta.
Kuoron johtaja sai Espoo-mitalin
Vuodesta 1997 lähtien olemme saaneet laulaa jokaisessa Espoon kaupungin Barona-Arenaan järjestämässä itsenäisyyspäiväjuhlassa. Se
televisioidaan, joten olemme olleet
ikään kuin kotikaupunkimme mannekiineina ja uskoakseni kunnialla,
sillä johtajallemme Kai Vahtolalle
myönnettiin vuonna 2001 suuresti arvostettu Espoo-mitali. Senaattorimme Eero Akaan-Penttilä vei
meidät keväällä 2000 laulamaan
Eduskuntaan Talvisodan päättymisen muistolle. Puhemies Riitta Uosukainen sanoi, että ensi kerran
heillä oli tällainen juhla. Saimme
yhdessä Helsingin Sotaveteraanikuoron kanssa laulaa myös presidentin linnassa Martti Ahtisaaren
aikana.
Suureksi riemuksemme syntyi
2003 entisten pikkulottien aloitteesta Kanttiinin lotat -lauluyhtye
ikään kuin meidän miesten kylkiluusta. Silti lähinnä meidän ja ehkä
myös yleisömme sielua ovat olleet
yhteiset esiintymiset lasten ja nuorison kanssa. Joka kevätmatineassamme Vahtolan aikana on muka-

Pikapuhelu
Musiikinopettajana Karjalan yhteiskoulussa elämäntyönsä tehnyt
Kalervo Hämäläinen on säveltänyt ja sanoittanut monia lauluja,
joista tunnetuin on Veteraanin iltahuuto. Vuonna 1917 Vesannolla
syntynyt Kalervo Hämäläinen on
talvi- ja jatkosodan veteraani, joten veteraanien tunnot ovat hänelle omakohtaisia.
Kalervo Hämäläinen, milloin ja
miten Veteraanin iltahuuto -laulu syntyi?
-Se syntyi 80-luvun lopulla, jolloin
veteraanien asema ja arvostus oli

Kai Vahtola johti kuoroa Saarenmaan kirkossa pidetyssä konsertissa.

na ollut jokin Espoon mainioista
koululaiskuoroista tai soitinyhtyeistä. 1998 Kerttu Seppilä kirjoitti Espoon Sotaveteraanilehdessä:
”Todella sydäntä ja korvaa hivelevä oli veteraanien ja lasten yhdessä
tarjoama musiikkielämys. ”Me lauloimme haltioituneina, ja sen havaitsi mukana ollut Jousenkaaren
koulun musiikkiluokkien opettaja
Erika Valli, joka lähetti meille jokaisen oppilaansa allekirjoittaman
kauniin kortin tekstillä: ”Sotien ko-

kemukset virittivät lauluunne uskomattoman kauniin, tumman, syvän
soinnin, joka pakahduttaa kuulijan
sydämen.”
Se sointi on Kai Vahtolan.
Kalevi Kauranne

toinen kuin nykyään. Kotioloissa
laulu syntyi, ei ihan suoraan valmiiksi vaan kypsyteltynä ja korjailtuna. Kadettikuoro sen ensimmäisenä teki tunnetuksi. Radiossa
laulu kuultiin ensi kerran vuonna
-88.

erään veteraanin siunaustilaisuudessa silloinen kirkkoherra kielsi
laulun. Hän ei ilmeisesti käsittänyt
laulun sanomaa. Sitten on myös
tapahtunut niin, että pappi on siunattavan veteraanin toivomuksesta laulanut Veteraanin iltahuudon.

Olet varmaan kuullut sen monta kertaa. Onko jokin esitys jäänyt mieleesi?
-Kaikki esitykset ovat olleet hyviä, mutta vaikuttavinta on kuulla,
kun Jorma Hynninen laulaa sooloosan.

Mitkä muut laulusi ovat tulleet
tunnetuiksi?
-Ainakin Lapin äidin kehtolaulu,
jonka Mirjam Helin levytti.

Muistanko oikein, kiellettiinkö
jossain kirkossa laulun esittäminen?
Näin tapahtui Sastamalassa. Siellä

Kalevi Kauranne kuoli kesäpaikassaan Nastolassa.
Tämä jäi Kalevi Kauranteen viimeiseksi kirjoitukseksi lehdessämme, jota hän avusti usean vuoden
ajan.

Syntyykö yhä uusia lauluja?
-Kyllä. Uusin laulu on nimeltään
Joutsen Itämerellä.
Niilo Ihamäki
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Kuoromies Kalevi Kauranne
(1927 – 2011)

Kuorolla oli onni saada samoihin
aikoihin laulunjohtajakseen kokenut ja taidokas kuoromies Kai
Vahtola (1994). Näiden kahden
miehen johdolla alkoi musiikillinen nousukausi Espoon Sotaveteraanikuorossa, joka ei laulanut vain
omaksi ilokseen, vaan sille tarjoutui konsertti- ja esiintymiskeikkoja
varsin arvostetuissa tilaisuuksissa.
Näistä mainittakoon jokavuotinen
TV 2:n itsenäisyyspäivän konsertti
Tapiolan jäähallissa ja laulukeikka
Suomen Tukholman lähetystössä,
jossa kuulijakunta muodostui Itämerta ympäröivien valtioiden sotilasasiamiehistä. Hamina Tattoossa kuoro esiintyi yhdessä Lahden
varusmiessoittokunnan kanssa. Jokavuotinen kevätmatinea Tapiolasalissa lienee espoolaisille tuttu jo
vuosien takaa.
Kalevi Kauranteen toimenpitein ”pikkukeikkoja” varten perustettiin kuoroon pienryhmiä, jotka vierailevat Espoon sairaaloissa
ja hoitokodeissa. Varsinkin Kaunialan sotavammasairaalan kanssa on jo vuosia ollut sopimus, että
pienryhmä käy laulattamassa potilaita kerran kuussa 45 minuuttia.
Potilaat valitsevat itse monisteista haluamansa laulun ja pienryhmä
toimii esilaulajana. Silloin tällöin
Kaunialan keikat lähetetään myös
videotekniikalla invalidien koteihin, joita saattaa olla toistakymmentäkin. Juontajan tehtävänä on
innostaa myös ruudun ääressä istuvia potilaita mukaan yhteiseen
lauluun. Sairaalan mukaan näillä laulutuokioilla on huomattavan
8

M at t i K a lt o k a r i

Kalevi Kauranne liittyi Espoon
Sotaveteraanikuoroon
1992.
Varsin pian tämä empaattinen
laulumies havaittiin myös idearikkaaksi ja aikaansaavaksi toiminnan mieheksi. Niinpä hänet
valittiin 1995 kuoron puheenjohtajaksi. Kuorossa oli tuolloin
noin 90 laulajaa, valtaosin kokeneita kuoromiehiä Suomen tunnetuimmista mieskuoroista.

Espoon Sotaveteraanikuoron puheenjohtaja Lauri Lehtonen, kuoron isäntä Matti Mäkeläinen ja kuoron varajohtaja Pekka Kontu jättivät jäähyväiskukat Kalevi Kauranteelle.

edullinen vaikutus potilaiden mielenterveyteen.
2000-luvulla todettiin, että aika
on tehnyt tehtävänsä eikä kuoron
äänivarat enää tahdo riittää mieskuorolauluston esittämiseen. Suomen Sotaveteraaniliitolta tuli suositus, että sotaveteraanikuorot
pyrkisivät etsimään paikkakunnalta perinnekuoron, joka sitoutuisi
pitämään ohjelmistossaan sotaveteraanikuorojen rakastamaa laulustoa, ja jos mahdollista, myös
antamaan laulajatukea luonnollisen poistuman heikentämille kuoroille. Kalevi Kauranteen johdolla
Espoossa käynnistettiinkin neuvottelut Espoon Mieslaulajien ESMILAN - kanssa laulajavoimien yhdistämisestä.
Näin Espoon Sotaveteraanikuoro on saanut riveihinsä uutta laulajavoimaa, ja kuoron toiminta
voi jatkua vuosia eteenpäin. Kalevi Kauranteen seuraajaksi kuoron
puheenjohtajaksi valittiin kuluvan
vuoden alusta Lauri Lehtonen
Espoon Mieslaulajista. Lehtosen

ja Kai Vahtolan johdolla kuoro voi
edelleen jatkaa aktiivista laulamista siihen asti ”kunnes meille lauletaan”, kuten Kalevi Kauranne
usein asian ilmaisi.
Pekka Kontu

Juha Kurkinen - tukineuvoston
puheenjohtaja

Talouselämän palveluksessa
Juha Kurkinen toimii koulutusyhtiö Rastorin hallituksen puheenjohtajana ja toimitusjohtajana ja on
myös sen pääomistaja. Hänen aikaisempi pitkäaikainen työnantajansa oli Danisco ja sen edeltäjät
Cultor ja Suomen Sokeri. Kahden
akateemisen tutkinnon – oik.kand.
ja ekonomi – lisäksi hän on saanut
varatuomarin arvon.
Lakiasiat ovat olleet hänen lei-

päpuunsa Daniscossa, jossa viimeinen tehtävä oli Suomen toimintojen johtaja ja koko konsernin
lakiasiaintoimintojen johtaja.
Rastor on alun perin vuonna
1942 Päämajan ja Teollisuusliiton toimesta sotateollisuuden rationalisointia varten perustettu voittoa tavoittelematon organisaatio,
joka on koko historiansa ajan ollut
Suomen taloudellisen kehittämisen etulinjassa. Nykyisin esimerkiksi suurin osa tuotekehittäjän
erikoisammattitutkinnon suorittavista henkilöistä Suomessa saa
koulutuksensa ja suorittaa tutkintonsa Rastorilla ja Rastor panostaa muutoinkin vahvasti kasvuyritysten luomiseen Suomessa
olemalla mm. kantavana voimana
kansallisen bisnesenkelijärjestön
FiBAN:in luomisessa Suomeen.
Rastor toimii Suomessa omien yksikköjensä kautta Helsingissä, Oulussa, Turussa ja Kuopiossa, minkä
lisäksi sillä on kasvavaa toimintaa
Virossa. Yhtiön liikevaihto on runsaat 10 milj. euroa ja sen palveluksessa on 80 henkilöä.
Juha Kurkinen on monipuolisesti verkottunut yritysjohtaja, jonka osaamista ja kokemusta
käytetään laajasti hyödyksi talouden eri alueilla. Kurkinen toimii
mm. em. kansallisen bisnesenkelijärjestön, Helsingin Uusyrityskeskuksen ja Uusyritys Helsinki Oy:n
hallitusten puheenjohtajana ja on

mukana useiden kasvuyritysten
toiminnassa sijoittajana ja hallituksen puheenjohtajana/jäsenenä.
Tämän lisäksi hänen juristikokemustaan hyödynnetään säännöllisesti Keskuskauppakamarin nimeämänä välimiehenä ja hän on ollut
myös pitkäaikainen markkinaoikeuden asiantuntijajäsen.
Tämä haastattelu tehtiin Kurkisen loman aikana, jota hän vietti
mökkeillen Itä-Suomessa ja Ahvenanmaalla. Ulkoilu ja kuntoilu
ovat hänen harrastuksiaan hyvän
ruoan ja viinien ohella. Hän kertoo yhtenä rakkaimpana asianaan
olevan erityisesti klassinen musiikki. Hän toteaa musiikin olevan
merkittävä voimavara arjen jaksamisessa ja akkujen lataamisessa.
Näkyvänä merkkinä musiikin tärkeydestä Rastor oli mm. kahden
edellisen Sibelius-viulukilpailun
yksityinen pääyhteistyökumppani.
Raimo Ilveskero

Keväisellä kunto- ja virkistyslomalla Viimsissä olleet
veteraanit vierailivat yhtenä päivänä Suomen Tallinnan
suurlähetystössä. Lähetystön
parvekkeelta
katselivat Tallinnan upeita
näkymiä Pentti Stark, Torsten
Nylund, Erno
Kosonen ja Tuovi Nygren.

s i n i kk a l a l l u kk a

Juha Kurkinen on tukineuvoston
kuudes puheenjohtaja. Kun neuvosto 1992 yhdistyksen puheenjohtajan Veikko Sjöblomin aloitteesta perustettiin, oli taloudellisen
tuen tarve huutava. Vuonna 1999
aloitettiin tammikuisten tukikonserttien järjestäminen, joissa musiikista on vastannut yhtä poikkeusta lukuun ottamatta Kaartin
soittokunta solisteineen. Tämän
konsertin tuotolla tukineuvosto on
merkittävällä taloudellisella panoksella voinut tukea yhdistyksen
taloutta vuosittain.
Juha Kurkinen kutsuttiin tukineuvostoon vuonna 2000 ja hän
toimi sen varapuheenjohtajana
vuosina 2006 – 2009. Puheenjohtajana hän on ollut vuodesta 2009
lähtien. Kurkinen lähti mukaan tukineuvoston toimintaan tukineuvoston pitkäaikaisen jäsenen ja
vanhan työtoverinsa Rainer Nihtilän pyynnöstä. Juha Kurkisen
vanhemmat olivat molemmat sotaveteraaneja, isä rintamalla ja äiti
lottana. Tätä kautta hän ymmärsi
sen kunniavelan, jota nuoremmat
sukupolvet kiitollisuudella haluavat maksaa kansallisen itsenäisyytemme turvanneelle aikaisemmalle sukupolvelle. Tukineuvoston
toiminta pieneltä, mutta tärkeältä
osalta palvelee tätä tarkoitusta.
Tukineuvostoon kuuluu Espoossa toimivien yhteisöjen entisiä
ja nykyisiä vaikuttajia ja Espoossa asuvia eri yhteisöjen edustajia.
Tämä on osaltaan mahdollistanut
tukikonserttien vuodesta toiseen
jatkuneen menestyksellisen toteuttamisen.
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Jouni Rainnolle tunnustus kentälle
jääneiden etsinnästä

Jäänteiden äärellä pidettiin hiljainen muistohetki.

Kentälle jääneiden etsinnässä
1992-2008 ollut Jouni Rainto on
saanut Kaatuneiden Muistosäätiön veteraanipalkinnon. Palkinnon
adressissa kerrotaan, että palkinto
myönnetään Jouni Rainnolle ”esimerkillisestä työstä sekä kentälle
jääneitä etsittäessä että veteraaneja viimeiselle matkalle saatettaessa”. Jouni Rainto onkin viettänyt
paljon aikaa sotien aikaisilla taistelupaikoilla. Hän kuului Taipaleen ryhmäksi nimettyyn etsintäjoukkoon, joka suoritti etsintöjä
Itä-Karjalassa ja Karjalan Kannaksella. Opetusministeriön tukemissa etsintätöissä on ollut kaikkiaan
noin 250 miestä. Kaivauksissa on
löytynyt 1030 vainajan jäänteet,
joista 330 on tunnistettu.
10

Jouni Rainnolle myönnetyn
kahdentuhannen euron suuruisen
palkinnon perustelujen jälkiosa
viittaa Rainnon 16-vuotiseen Espoon Sotaveteraanien seppelejaoston puheenjohtajuuteen, jonka
aikana hän laski havuseppeleen
1 200 veteraanin arkulle.
- Etsintätöistä en ole pitänyt kirjaa, mutta vaimoni laskujen mukaan olin niissä 1996 kesän aikana 66 päivää, Jouni Rainto kertoo.
Silloin etsintöjä tehtiin Rukajärvellä, Kiestingissä ja Sallassa.
Etsintätöihin voitiin ryhtyä, kun
Suomi ja Venäjä solmivat asiasta valtiosopimuksen vuonna 1992.
Ensimmäinen koematka ei tuottanut vielä tuloksia. Jouni liittyi mukaan toiselle, vuonna 1994 tehdyl-

le etsintäretkelle.
- Retki kohdistettiin Taipaleen
taistelupaikoille. Matkaa tehtiin
kahdella vuokratulla maastoautolla. Armeijalta saatiin lainaksi teltta. Valtio antoi rahaa bensaan ja
ruokaostoksiin. Kannaksella mukaamme liittyi venäläisten sotilaiden etsinnöistä kiinnostunut, Käkisalmessa asuva everstiluutnantti
Udanov. Olimme varanneet mukaamme pari lahjakassia, joissa oli
kahvia, sokeria ja vodkapullo. Annoimme toisen Udanoville. Hän
otti kuitenkin vodkapullon pois ja
selitti, että tässä on mies, joka ei
tanssi ripaskaa eikä juo vodkaa.
Kaivausalueen kunnanjohtajalle
vietiin toinen kassi, ja hänelle vodkapullokin kelpasi.
Taipaleen ryhmää johti nokialainen Heikki Karttunen. Venäjänkielen taitoisena oli mukana
everstiluutnantti Jorma Inkinen.
Suomesta varatuilla muonilla valmistettiin ateriat avonuotiolla.
Ruokatäydennystä saatiin venäläisistä kyläkaupoista tai kiertelevistä myymäläautoista. Kalaakin onnistuttiin pyytämään.
Ennalta oli hankittu tietoja taistelupaikoista ja mahdollisista haudoista. Miinaharava ilmaisi kypärän, solkien, hylsyjen tai muiden
metallien sijainnin.
Räjähtämättömät ammukset
vaarana
- Mutta miinaharava saattoi reagoida myös räjähtämättömään ammukseen ja silloin sai kaivettaessa
olla varovainen.
Tärkein tunnistin oli tuntolevy.
Aina sitä ei löytynyt ja jos löytyikin, sen numeroista oli vaikea saada selvää.
Kun jäänteitä löytyi, vietettiin
hiljainen muistohetki. Sitten löydökset pakattiin muovisäkkeihin
ja kuljetettiin Viipurin kirkon suojiin. Syksyllä viimeiseltä matkalta palatessa säkit otettiin autoon
ja vietiin Meilahdessa sijaitsevaan
armeijan luolavarikkoon. Oikeuslääketieteellinen laitos nouti jään-

Etsijät asuivat armeijan teltassa. Ruoka keitettiin avotulella.

teet sieltä tutkimuksia varten..
Joskus ryhmään tuli myös joku
kaatuneiden omaisista.
- Kiestingin matkalla oli mukana mies, joka halusi jotain tietoa siellä kadonneen isänsä viime
vaiheista. Kaivauksessa löytyikin
eräiden jäänteiden keskeltä kello,
jonka mies liikuttuneena tunnisti isänsä kelloksi. Omaisten tunteet ymmärtää, kun he olivat pitkiä aikoja odottaneet pientäkin
todistetta kentälle jääneestä. Heitä helpotti, kun vainajan jäänteet
voitiin saattaa oman pitäjän sankarihautaan. Kadonneen hautakivikin jo oli siellä valmiina.
Tunnistamattomiksi jääneet vainajat on haudattu etsinnöissä löydettyjen hautausmaihin, joita on
mm. Lappeenrannassa, Joensuussa ja Kajaanissa.
Yllättäviäkin löydöksiä paljastui.
- Kerran löytyi kourallinen kolikkoja. Siinä oli ilmeisesti keskenjääneen korttipelin kassa.
Venäläiset viranomaiset suhtautuivat retkeläisiin yleensä asiallisesti.
- Karttaan piirrettiin etsintäalueen rajat. Pari kertaa päivän aika-

na moottoripyörämies kiersi rajat
ja tarkisti, että pysyimme niiden
sisällä. Paikalliset asukkaat jakoivat meille sienitietouttaan opastamalla, mitä sieniä voi syödä.
Kaatuneiden venäläisten jäänteet tunnistettiin vyön palasista,
soljista ja napeista. Niistä ilmoitettiin Viipurin sotilaskomissaarille.

Ryhmä Taipale kokoontuu vuosittain muistelemaan menneitä ja
kuulemaan, miten
etsinnät nykyään sujuvat. Etsintöjen rahoituksesta vastaa nykyisin
puolustusministeriö.
Upinniemen kappelissa on löydetyistä esineistä koottu näyttely.
Niilo Ihamäki

Kun ensimmäiset jäänteet löytyivät, sytytettiin sikari. Jouni Raintokin joutui polttamaan elämänsä ensimmäisen sikarin.
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Suomalaiset Petäjäsaaren kiirastulessa
Viime sotiemme aikana suomalaiset joutuivat lähes poikkeuksetta taistelemaan eri rintamalohkoilla ylivoimaista vihollista
vastaan. Monista niistä, kuten
Summan ja Vuosalmen taisteluista on kirjoitettu ja puhuttu useissa eri yhteyksissä. Hyvin
vähälle huomiolle ovat jääneet
kuitenkin Laatokan muutamissa
saarissa Talvisodan aikana käydyt taistelut. Ne ovat ilmeisesti kaikkein ankarimmat, mihin
suomalaiset joutuivat käydyissä sodissamme. Lauri Immonen,
läheiseltä Koirinojalta kotoisin
olevana onkin kirjoittanut seikkaperäisen kuvauksen kirjassaan ”Unohdettujen rintama”.
Näihin paikkoihin kävimme tutustumassa 1.- 3.7. joukolla, jossa oli sekä rintamaveteraanejamme että siellä taistelleiden
isien ja isoisien jälkeläisiä.
”Kirjan nimi Unohdettujen rintama viittaa siihen, että ylemmät upseerit eivät saarilla käyneet.” Näin
kertoi silloin 22-vuotias sissiosasto Lakion päällikkö Leevi Lakio
Immosen haastatellessa häntä 60
vuotta myöhemmin. Lakio totesi sen olleen ”reserviläisten sota”.
Immosen kirjoittama teos on tarkka dokumentti Laatokan koillispuolen saaristotaisteluista aina
päivä päivältä ja tunti tunnilta. Immonen on haastatellut myös monia muita vielä 1967 elossa olleita saarella taistelleita henkilöitä
– niin rivimiehiä kuin esimiesasemassa olleita.
Talvisodan alussa Laatokan
koillispuolen rintamaamme vastaan hyökkääjä keskitti kokonaisen
8. Armeijansa, johon kuului kaksi
täydellistä ja vahvaa armeijakuntaa suurine panssari- ja tykistövoimineen. Niitä tukivat voimakkaat
ilmavoimat. Näille alueille työntyi siten viisi vihollis-divisioonaa,
kussakin n. 14 – 15 000 miestä ja
rajan läheisyydessä reservinä heillä oli vielä ensin yksi ja myöhemmin vielä toinen divisioona. Näillä oli lisäksi erikoisjoukkoja, mm.
12

Retkeläisiä Petäjäsaarella 2.7.2011. Laatokka siintää tyynenä keskellä päivää. Komea mäntymetsä ei ole uusiutunut vaikka sodan tulituksesta on
kulunut jo yli 50 vuotta.

kokonainen tierykmentti varusteineen.
Suomalaiset saivat näitä vastaan
kokoon vain yhden vajaan ja heikosti aseistetun armeijakunnan, eli
kaksi divisioonaa. Siltä puuttui kokonaan panssariase ja tykistön voima vastasi yhden venäläisen divisioonan tykistövoimaa, jolla koko
sodan ajan oli lisäksi vain hyvin
rajoitetusti ammuksia käytettävänään. Kun venäläisillä oli 600 raskasta tykkiä, suomalaisilla oli asettaa niitä vastaan vain 80 ja nekin
osin jo vanhaa kalustoa. Kun venäläisillä oli lisäksi toista sataa
raskasta kranaatinheitintä, suomalaisilla ei ainuttakaan. Kun venäläisillä oli lisäksi yksiköittäin
kevyt tykistö ja kevyet kranaatin-

heittimet, epäsuhta vain entisestään paheni. Suomalaisten 40 000
miestä vastassa oli siten aluksi 120
000 miestä ja taistelujen aikana he
saivat vielä vahvistukseksi 60 000
hyvin varustettua miestä lisää, joilla oli loppuaikana joka hyökkäystä varten jopa puhtaat lumipuvutkin. Suomalaisilla oli mahdollista
vain osin saada täydennystä kaatuneitten ja haavoittuneiden tilalle. Venäläiset saivat täydennysten
mukana lisäksi kyseisiin taisteluihin hyvin koulutettuja erikoisyksiköitä.
Puutteelliset varusteet
Aluksi suomalaisilla ei ollut kaikilla edes suksia ja muunkin varustuksen korvasi osittain vain

kokardi siviilipäähineessä. Suomalaiset olivat kuitenkin tottuneet
liikkumaan metsäisessä maastossa
sekä talvisissa olosuhteissa. Pakkastahan siellä silloin oli lähes jatkuvasti jopa 30 – 40 astetta. Venäläiset tukeutuivat vastaavasti vain
vallitsevaan tieverkkoon, mikä
osaltaan tasoitti joukkojen ja materiaalien epäsuhdetta.
Petäjäsaari, joka kooltaan on
n.300 metriä leveä ja n. kilometrin
pituinen on Pitkärannan viereisistä
saarista lähinnä suomalaisten heti
sodan alussa motittamaa venäläistä 168. divisioonaa ja siten keskeisessä asemassa motissa olevan divisioonan huoltoreitillä.
Talvisodan alussa nyt puheena olevalla rintamalla suomalaiset joutuivat perääntymään jo
joulukuun 5. päivään mennessä
linnuntietä mitaten n. 40 kilometriä rintaman pysähtyessä hetkeksi
Uuksujoelle. Vihollisen selustaan
jäi suomalaisten miehittämänä
Mantsin saari rannikon läheisyydessä pitämään puoliaan kuudensadan miehen ja kahden kuusituumaisen tykin voimin. Sieltä he
taistelujen aikana tukivat varsin
onnistuneesti suomalaisten puolustusta.
Joulukuun 8. päivään mennessä suomalaiset olivat perääntyneet Pitkärannan teollisuusalueelle, jonka he joutuivat jättämään jo
10.12. Rintama pysähtyi siten Kitilän -Syskyjärven linjalle. Puolustuksen kannalta tämä oli jo kriittinen piste. Marsalkka Mannerheim
teki silloin ratkaisun ja määräsi
Päämajan silloisen operatiivisen
osaston päällikön Everstiluutnantti V.K. Nihtilän tilanteen ratkaisijaksi. Nihtilä oli ennen Talvisotaa
liikkunut näillä tienoilla ja Sotakorkeakoulun taktiikan opettajana pelannut ”sotapeliä”. Marskin
käskystä hänen läheisimpiin miehiinsä kuulunut Nihtilä ilmoittautui IV armeijakuntamme komentajalle kenraali Hägglundille. Hänen
ja Hägglundin keskustelut saavuttivat yhteisymmärryksen vasta,
kun Nihtilä ilmoitti tavoitteekseen
kiilan lyömisen motissa olevan divisioonan ja muiden venäläisten
joukkojen väliin. Hyökkäys tapahtui salojen läpi Pitkärantaa ja Koirinojaa kohti.

Tämän hyökkäyksen tuloksena
miehitettiin useat Laatokan koillispuolen saarista, Pitkäsaari mukaan lukien. Hägglund oli tammikuun ensimmäisinä päivinä saanut
kaksi pataljoonaa ja yhden komppanian lisävoimia aiottua hyökkäystä varten, mutta epäili kuitenkin
voimien riittämistä, koska selustassa olevan motin vartiointi sitoi
niistäkin osan. Nihtilällä oli kuitenkin jokerikortti taskussa ja hän
ilmoitti ylipäällikön antaneen hänen käyttöönsä yhden parhaista
pataljoonistaan, eli Jääkäripataljoona 4:n. Tammikuun 6. päivänä
aloitettu hyökkäys myös paikalla olleiden muiden voimien tukemana tuotti tuloksen, johon kuului
hyökkäyksen toisessa vaiheessa
myös Petäjäsaaren miehittäminen.
Jääkäripataljoona 4 puolusti koko
loppusodan ajan Petäjäsaarta sekä
Maksimaa- ja Paimionsaarta (oikeastaan Paimoin eli Paimenen
saarta) taistelujen jatkuvasti pienentäen puolustavaa joukkoa kaatuneiden ja haavoittuneiden poistuessa riveistä. Suomalaisilla ei
ollut saatavissa riittävästi täydennystä poistuneiden tilalle. Puolustajat taistelivat kovassa pakkasessa yötä päivää niin, että kaikkina
vuorokausina he eivät saaneet ruokaa taskuissa olevia näkkileivän
palasia ehkä lukuun ottamatta.
Kallioiseen saareen ei saatu kaivetuksi asemia, vaan puolustus tapahtui hiekkasäkkien ja kivien takaa sekä kivien koloista.
Venäläiset söivät hevosten valjaitakin
Venäläiset yrittivät pääosin öiseen aikaan muonittaa ja varustaa
ajoittain niin nälkiintynyttä motissa olevaa divisioonaansa, että
mottiin joutuneet sotilaat joutuivat syömään jopa hevosten valjaita, kun hevosistakin saatu ravinto
oli loppunut. Huoltoyritykset tapahtuivat Laatokan jäätä pitkin.
Puolustajien muutamat miehet
kerrallaan olivat vastaan ottamassa kolonioita saaresta ja läheisiltä
luodoilta konekiväärein ja konepistoolein. Laatokan jäälle jäi tuhansittain niin tavaroita vetäneitä
hevosia kuin motin avuksi pyrkineitä miehiäkin. Suomalaiset saivat kuormastoista sekä ruoka- että

”Suuri motti”, (Petäjäsaari keskellä).

asetäydennystä huutavaan pulaansa, kun omat eivät kaikin ajoin kyenneet toimittamaan huoltoreitin
kautta enempää ruokaa kuin muitakaan tarvikkeita.
Kerrottakoon lopuksi mainittujen saarien viimeisistä eli 6.3.
taisteluista. Päämaja oli aiemmin antanut käskyn puolustaa saaria ”viimeiseen mieheen”. Everstiluutnantti U. Tähtinen oli ainoa
ylemmistä upseereista, joka kävi
henkilökohtaisesti Petäjäsaaressa.
Hän on kertonut Lauri Immoselle
myöhemmin, että hän ei koko sotiemme aikana saanut yhtään muuta niin lyhyttä käskyä kuin tämä
oli.
Saaria kohtaan venäläiset olivat keskittäneet yhä lisääntyviä
joukkoja ja materiaalia. Viimeisenä saarten taistelupäivänä eli
6.3.1940 saarta pommitti 94 lentokonetta yhdellä kertaa ja saarta
vastaan hyökkäsi samanaikaisesti
34 hyökkäysvaunua sekä 300 raskasta tykkiä ja lisäksi joukko-osastojen omat tykistöt. Mainittuna
päivänä saarille tuli venäläistietojen mukaan 1700 kranaattia hehtaaria kohti. Saarissa tehokkaasti
toimineet puolustajat jopa epäinhimillisistä oloista huolimatta estivät venäläisten pidemmälle etenemisen ja siten osaltaan kypsyttivät
hyökkääjän ”Välirauhaan”.
Aulis Lintunen
13

Kenraali reservissä
Kenraali Jaakko Valtanen tuli
viime vuonna olleeksi 20 vuotta
reservissä palveltuaan sitä ennen
pitkän ja upean upseerinuransa
päätteeksi Suomen puolustusvoimien komentajana - korkeat upseerit eivät lain mukaan jää täysin palveltuaan eläkkeelle vaan he
jäävät reserviin.
Jaakko Valtanen piti jo komentajakaudellaan tärkeänä hyvien
suhteiden luomista muuhun yhteiskuntaan ja myös kehitti niitä kaiken aikaa. Useissa haastatteluissa
hän korosti, että Puolustusvoimat
eivät voi jättäytyä sivuun kehityksestä vaan niiden on pysyttävä
ajan vaatimusten tasalla.
Lehtien yleisön osastoissa on
toivottu mm. armeijan erivapauksia laajennettavan huippu-urheilijoista tieteen ja taiteenkin opiskelijoihin, ja armeijan johtotehtäviin
vaadittiin myös naisia.
Jaakko Valtasen mukaan erivapauden järjestäminen urheilijoiden
ohella esim. taiteiden yms. edustajille ei oikein kuulu Puolustusvoimille, joiden tärkein tehtävä on
varautua ulkoista uhkaa vastaan ja
kouluttaa sotilaita. Urheilijat ovat
hyväkuntoisina siihen tarkoitukseen erittäin soveliasta porukkaa
ja heistä tuleekin kunnon sotilaita.
”Puolustusvoimia on vuosikymmenien mittaan pyydetty sisällyttämään koulutukseensa mitä
erilaisimpia asioita, mutta kyllä
tärkeintä on huolehtia niistä tehtävistä, jotka niille lakisääteisesti kuuluvat”, Valtanen korostaa.
”Jos laajennetaan koulutusta muille aloille, silloin varsinainen tehtävä hämärtyy. Tulevaisuudessa
naisten osuus tulee lisääntymään,
kuten muissakin maissa on tapahtunut. Sotaväessä on jo nyt käytössä eripituisia jaksoja, kuusi kuukautta on lyhin aika, mutta tiedän,
että useimmat palvelevat enemmän kuin tuon puoli vuotta.”
”Mitä taas tulee puolustusmäärärahojen vähyyteen, niin meillähän on ollut jo jatkuva ristiriita kansalaisten puolustustahdon ja
ns. poliittisen tahdon välillä. Koska puolustustahto ei meillä realisoidu riittäviksi rahoiksi ja kun
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Jaakko + pojan tytär Eili ja tyttären pojanpoika Noa

Puolustusvoimien kuten kaiken
muunkin toiminnan ylläpito vuosi
vuodelta vain kallistuu, niin tämä
ristiriita valitettavasti yhä kärjistyy.”
Reservissä omaishoitajaksi
Kun Valtasen reservivuodet alkoivat, kenraali, joka oli aikonut
työstä vapauduttuaan aloittaa lomamatkailun eli nähdä ulkomailla
muutakin kuin kunniakomppanioita ja sotilassoittokuntia, joutuikin
hoitamaan vaimoaan. Leena-rouva oli potenut jo pitkään vakavaa
sairautta, mutta oli tullut sen kanssa toimeen ja pysynyt virkeänä
jopa niin, että Valtaset saattoivat
tehdä yhdessä muutamia rentouttavia lomamatkoja. Mutta sitten
Leena Valtasen tila huononi niin,
että Jaakko Valtasen oli ryhdyttävä omaishoitajaksi. Sitä kautta

kesti monia vuosia, kunnes puolison tila paheni edelleen niin, että
hänet oli siirrettävä sairaalahoitoon Kaunialaan. Jaakko Valtanen
kävi puolisonsa luona uskollisesti jopa kahdesti päivässä, ulkoilutti häntä pyörätuolissa ja auttoi hoitajia hänen hoidossaan.
”Totesin olevani lähes sairaala-avustaja!” kenraali hymähtää.
”Tietysti vaimoni Leenan sairauden takia nuo liki kymmenen vuotta jättivät lähtemättömät muistot
mieleeni. Noina vuosina tutustuin
myös Kaunialan toimintaan ja siellä oleskeleviin sotainvalideihin ja
veteraaneihin ja lopulta minut oikeutettiin jopa osallistumaan Kaunialan jumpparyhmään, jossa käyn
yhä, sekä Kaunialan toverikunnan
hallitukseen.”
Leena-puolisonsa
viimeisten
vuosien aikana myös itse Valtanen

sairastui vakavasti ja joutui radikaaliin leikkaukseen, mutta hän on
tervehtynyt siitä lähes täysin.
Vilkasta veteraanitoimintaa
Reservi-vuodet ovat olleet täynnä
vilkasta toimintaa ja tapahtumia
myös veteraanien piirissä, vaikka
Valtanen ei myönnä, että hänen almanakkansa olisi täynnä. ”Ei minulla juurikaan ole mitään niin sanottuja säännöllisiä menoja, kuten
työssä ollessa, koska olen jättäytynyt jo pois monista yhteisöistä.
Pari, kolme kertaa viikossa käyn
porukkajumpassa, ja joka aamu on
aamuvoimistelu sekä sen jälkeen
lyhyt ulkoilulenkki. Luen myös
aika paljon. Olen kaikkiruokainen kirjallisuuden suhteen paitsi
että sotakirjallisuutta en juurikaan
enää lue.”
Mitä tulee almanakan tyhjiin sivuihin voi kuitenkin lukea Juhani
Suomen kirjoittaman teoksen loppupuolelta kymmenien yhdistysten nimet, joiden toimintaan Valtanen vielä liittyy, ellei muuten niin
kunniajäsenenä. Valtanen on hyvä
puhuja ja hyvä kirjoittaja. Puhujaksi hänet pyydetään edelleen
usein. ”Mutta ei minulla todellakaan ole mitään ihmeempiä määräaikamenoja. Tosin käyn joidenkin yhdistysten kokouksissa. Ja
esitelmöimässä ja puhumassa silloin, kun pyydetään. Ihan normaalia arkea elän.”
Tämä normaali arki tarkoit-

Olavi Jäntti täyttää
100 vuotta
Tapiolassa asuva Olavi Jäntti
syntyi 3.11.1911. Hän väitteli tohtoriksi epäorgaanisesta kemiasta 1960 ja nimitettiin Teknillisen
korkeakoulun analyyttisen kemian
dosentiksi 1963. Professorin arvon
hän sai 1970.
Talvisodan aikana Jäntti oli kemistinä puolustuslaitoksen kemiallisessa koelaitoksessa ja jatkosodassa rintamapalvelussa Karjalan
kannaksella tykistössä.

taa sitä, että kenraalilla on yhden
miehen talous, jonka hän itse hoitaa. Siivooja käy, mutta ruoan hän
laittaa useimmiten itse ja käy kaupassa. Myös lapset ja lapsenlapset, jotka asuvat lähellä, vierailevat usein, ja joulun alla Valtanen
kutsuu heidät perinteellisesti häränhäntäliemelle ja voitaikinapiirakalle, jotka hän valmistaa itse.
”Silloin meitä on koolla 17 henkeä!”, Valtanen kertoo nykyaikana harvinaisen suurperheen isän ja
isoisän ylpeyttä tuntien. Valtasella
on yksi tytär ja kaksi poikaa, seitsemän lapsenlasta ja kolme lapsenlapsenlasta, joista viimeisin
syntyi vain pari päivää ennen tätä
haastattelua.
Talvitapaamisten lisäksi Valtanen tapaa suurta lähipiiriään etenkin kesäisin Snappertunan kesäasunnolla, missä kaikille riittää
mielekästä tekemistä. Siellä uidaan, kalastetaan, lämmitetään
saunaa ja ollaan ulkosalla.
Kenraali Valtasta pyydettiin Espoon Sotaveteraanien jäseneksi jo
hänen komentaja-kaudellaan, koska hän asui Espoossa, mutta hän
ei katsonut voivansa suostua, ettei joutuisi tilanteeseen, jossa hän
ei voisi toimia puolueettomasti
esim. veteraaniasioita käsiteltäessä. Mutta reservissä hänellä ei ollut enää tuota estoa, joten hän liittyi Espoon yhdistykseen, jonka
hallituksessakin hän ehti olla kymmenen vuotta.

Veteraaneista uusia ystäviä
”Olen saanut veteraanien joukosta monia uusia ystäviä ja olen viihtynyt veteraanien parissa erittäin
hyvin. Käyn usein yhdistyksen tilaisuuksissa ja olen myös viime
vuosina osallistunut veteraanikuntoutukseen. Koska olen reserviaikana pysynyt suhteellisen hyväkuntoisena, en hakeutunut niihin
aikaisemmin, ajattelin, että kuntoutukseen on päästävä niiden, jotka sitä todella tarvitsevat. Mutta
näinä vuosina kuntoutusta alan jo
minäkin tarvita”.
Koska tämä mainio kenraali kielsi minua käyttämästä hänestä mitään ”mainesanoja”, en käytä,
mutta minulla lienee oikeus puhua
suulla suuremmalla.
Jaakko Valtasen reserviin lähtiäisissä pidettiin tietysti paljon
puheita. Hänen seuraajansa varaamiraali Jan Klenberg sanoi: ”En
tiedä, onko viime aikoina maailmassa ollut ketään muuta kenraalia, jolla olisi ollut yhtä hyvät suhteet samanaikaisesti sekä lännen,
idän että puolueettomien maiden
korkeimpaan sotilasjohtoon.” Ja
Helsingin Sanomat kirjoitti lukuisia uudistuksia tehneestä kenraalista: ”Valtasen komentajakauden
jälkeen Puolustusvoimissa ei juuri mikään ole entisellään.”
					
Anja Katavisto

Vuonna 1947 Jäntti tuli Puolustuslaitoksen Tutkimuskeskuksen palvelukseen, aluksi kemistiksi ja 1959 laboratorion johtajaksi.
Siirryttyään eläkkeelle Jäntti työskenteli vielä vuosia VTT:n turvelaboratoriossa ja Seismologisen
laitoksen maanjäristysosastolla.
Sotilasarvoltaan Jäntti on kapteeni. Hän on harrastanut sukututkimusta, kuorolaulua ja klassista
musiikkia mm. soittamalla kontrabassoa ja pianoa.
Niilo Ihamäki
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JALKOJEN HOITOA
Jalkahoitola Kaisa Järveläinen
Taavinkoti, Nauhakuja 2, Espoo
Puh: (09) 4521005
Jalkahoitola Rebecca Ortju
Merikartano, Tyrskyvuori 6, Espoo
Puh: 050 328 45 66

Turvallinen Koti Oy

Kodin muutostyöt ja turvallisuusratkaisut
Turvaranneke- ja auttamispalvelut
Tiedustelut:
Toimitusjohtaja, kapteeni evp.
Arimo Koivisto, puh 0207 983 199
ma-pe klo 09.00-17.00
www.turvallinenkoti.fi

Tapiola, Kaupinkalliontie 10, 02100 Espoo
puh. (09) 816 5051, lipunmyynti (09) 816 57234.
www.espoo.fi/kulttuurikeskus
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SISUSTO OY LEHTOKARI

Revontulen Fysioterapia

Ollaksentie 9
02940 Espoo

VETERAANIKUNTOUTUSTA

Puh. 0400-353957

Revontulentie 8
02100 Espoo
Puh. (09) 455 3595

E.M. Pekkinen Oy

Espoon Fysikaalinen
Hoitolaitos

PL 36, 02921 Espoo
Puh. (09) 849 4070
www.empekkinen.fi

FYSIOTERAPIA
ANN-BRITT RAJALA
Espoonlahdenkuja 4
Espoonlahden Uimahalli
02320 Espoo
Puh. (09) 802 2083

Tapiolan keskustorni 5.krs
02100 Espoo
Puh. (09) 466 019

Fysikaalinen hoitolaitos

MATIN KUNTO
Fysioterapia, veteraanikuntoutus,
akupunktio
Satukuja 1, Matinkylä
Puh. 0500-452165

KAUKLAHDEN
FYSIOTERAPIA
VARATTU

Fysioterapia, fysikaaliset hoidot,
hieronta
AJANVARAUS puh. 811 818
Kotikäynnit lääkärin lähetteellä
Kuninkaankartanontie 5, 02780 Espoo
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Kylässä oli kahdenlaisia poikia, oli
Onni ja muut. Onni erottui kaikessa,
tavoissaan, koulumenestyksessään,
pukeutumisessaan ja jopa puhetyylissäänkin.
Hän oli kaikkien opettajien ja äitien ihanne ja toive. Olisipa sillä
omalla resupekalla edes puolet tuon
Onnin taidoista, oli varmaan monen
äidin ajatuksissa.
Toisen puolen pojat, ne kaikki muut, olivat Onnin vastakohtia.
Koulumenestys oli vaihtelevaa, tavoissa paljonkin toivomisen varaa,
pukeutumisesta ei voinut edes puhua ja suomen kieli oli vähintäänkin
murteellista.
Elimme 1920-luvun loppua ja
olimme kotimaamme erään Peräkylän kansakoulun oppilaita. Harjoittelimme joka päivä hikipäässä lukemisen jaloa taitoa ja hieman
laskentoakin, ”ynnä- ja poislaskua”,
kuten siihen aikaan siellä sanottiin.
Säädettyjen vuosien jälkeen useimmat meistä katsottiin niin oppineiksi, että lisäoppi olisi vain pahaksi,
ja meidät passitettiin kuka pelloille, kuka metsiin, tekemään sitä, mitä
halusimmekin, työtä, jota osasimme
ja ymmärsimme: kyntää, kylvää ja
tehdä metsätöitä.
Onni ei halunnut tehdä sitä, mitä
toiset tekivät. Jo kouluaikana hän
liittyi kirkonkylässä toimivaan partiolippukuntaan ja vähän myöhemmin sk-poikaosastoon.
Hän kunnostautui kummassakin
ryhmässä edeten ahkeruutensa ja
kyvykkyytensä avulla ryhmässään
varsin pitkälle. Kirkonkylän vaikuttajat tulivat hänelle tutuiksi.
Ajanpyörä pyöri natisten ja pian
sen viisarit alkoivat osoittaa vuotta -39. Maailma alkoi kaatua rytisten päällemme. Pian alkoi Peräkylänkin miehille tulla käskyjä saapua
kirkonkylään. Parin päivän eväsleivät oli syytä ottaa mukaan, eihän
niistä vieraiden ruoka-ajoista koskaan tiennyt. Sinne sitä sitten mentiin, Onni ensimmäisten joukossa.
Jokainen vuorollaan.
Komennus, joka saatiin, oli pitkä ja vaikea. Mutta kun loppuselvitys tehtiin, todettiin, että jokainen
peräkyläläinen oli jälleen kotopitäjässä. Ikävä vain, että kuusi meistä
oli kirkkomaassa ja kolme vaikean
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sotavamman saaneita. Muut olivat
työkykyisiä, mutta eivät enää samoja yksinkertaisia peräkyläläisiä kuin
lähtiessään.
Paitsi Onni, hän oli ylennyt ylikersantiksi ja saanut useita kunniamerkkejä ja kiitoksia tarkkuudesta
ja ahkeruudesta.
Jo talvisodassa hän oli osoittautunut erittäin tarkaksi ja osaavaksi
aseenkäyttäjäksi, ja koko jatkosodan
ajan hän toimi tarkka-ampujana. Hän jopa kiintyi työhönsä siinä
määrin, että se alkoi herättää ihmetystä toisissa, toiset ihmettelivät,
toiset naureskelivat Onnin touhuja. Hän jopa teki listoja osumistaan.
Nekin olivat hyvin tarkkoja, oli päivämäärä, aika, osuman varmuus tai
epävarmuus. Näitä listojaan hän kirjoitteli, korjaili ja puhui loputtomiin.
Lopulta ei kukaan viitsinyt kuunnella hänen listoistaan mitään. Ajattele
nyt, mitä listoja sinä teet ja niillä hekumoit, pitäisi sinullekin normaali palvelus ja sen tapahtumat riittää,
saattoi joku sanoa. Rauhan tultua
mikään ei ollut ennallaan. Peräkyläänkin tuli taloihin koneita, isännät
tekivät koneillaan yksin talon työt,
metsurin korvasivat metsätyökoneet. Talojen ja torpparien poikien
oli lähdettävä hakemaan elantoaan
muualta, tekemään muuta työtä tai
alettava opiskella. Kaikki lähtivät,
paitsi Onni, ja pari suuremman talon
poikaa, jotka saivat kotitilansa. Onni
päätti alkaa kellosepäksi, koska sellaista ei pitäjässä ollut. Kelloseppää ei Onnista koskaan tullut, kohtalo puuttui peliin. Sodan jälkeen
tuli Suomeen polioepidemia, kaikkien muiden vaivojen lisäksi. Tauti
oli toisinaan hyvinkin hankala, koska se saattoi halvaannuttaa jäseniä.
Näin kävi myös Onnille, jonka oikea käsi ja jalka halvaantuivat
melko pahasti.
Onni erakoitui. Hän oli mennyt
heti siviiliin päästyään naimisiin.
Oli nainut pitäjällä hyvin tunnetun
ompelijan, joka oli erikoistunut lähinnä naisten pukujen ompelemiseen. Heillä oli mökki, jossa Martalla oli työhuone, ompelukoneet
ja muut tarvittavat työkalut. Sinne Onni raahautui joka aamu toiselle puolen Martan työpöytää ja alkoi
laskea listojaan, jotka hän oli säilyttänyt hyvinkin tarkkaan. Martta ompeli ja Onni laski: Syvärillä noin
monta, Maanselässä noin ja siellä - näin. Ompelukone surisi, ja Onni
mutisi laskujaan. Tämä hermos-

e r kk i s i p i l ä

Onnin tarina

tutti Marttaa ja lopulta hän ei enää
päästänyt Onnia työhuoneeseensa,
hänen täytyi olla makuuhuoneessaan koko päivät. On se niin kamalaa, kun pitää tehdä töitä elääkseen
ja toinen laskee ruumislistojaan päivästä toiseen, huokaili Martta tutuilleen.
Onni oli nyt melkein yksin, ainoastaan pitäjän rovasti, joka oli Onnin tuttu jo heidän partiopoika-ajoiltaan ja joka oli ollut myös Onnin
pataljoonan sotilaspastori, kävi Onnia katsomassa. Rovasti osittain viran puolesta ja tietenkin kymmenien
vuosien tuttavuuden takia yritti pitää Onnista huolta. Joka viikko, ja
eläkkeelle jäämisensä jälkeen useamminkin, hän vieraili Onnin kotona. Hän yritti vetää Onnin ajatuksia
tähän päivään, pois entisistä. Enää
hän ei siinä onnistunut. Mutta Raamatun lukua Onni kuunteli mielellään ja virsien laulaminen oli hänelle ilo. Tosin hän ei muistanut kuin
kaksi virttä:” Oi kuningasten kuningas ja Oi herra siunaa Suomen kansa” olivat ne virret joita hän hyräili
rovastinsa kanssa.
Aika kului. Martan mökissä oli
hyvin hiljaista. Kuului vain ompelukoneen surinaa ja joskus, yhä harvemmin, Onnin muminaa. Onnin
ajan täyttyessä Martta löysi Onnin
istumassa tuolissaan, syvään uneen
vaipuneena, rauhaan päässeenä.
Onni haudattiin hiljaisin menoin,
kaikkein läheisimpien läsnä ollessa.
Hänen ystävänsä ja aseveljensä rovasti oli tullut tai oikeammin työnnetty rullatuolissaan siunaamaan
Onnin viimeiselle matkalleen.
Puolisen tusinaa vanhaa ihmistä työntyi Martan tupaan muistotilaisuuteen, rovasti muiden mukana.
Hiljaista oli, sana sieltä, toinen täältä. Rovasti puhui hieman, sitä häneltä odotettiinkin. Lopuksi hän sanoi:
Autuaat ovat yksinkertaiset, sillä he
saavat nähdä Jumalan. Ainakin sillä hetkellä läsnäolijat toivoivat yksinkertaisia olevansa ja rovastin tietävän mitä puhuu.
Eero Sillanpää

Äänisen aallot syntyi voipaperille Äänisjärven
rannalla
Lyö aallot Äänisen aavan
ne keinuu näin kertoen
on uuden huomenen saava
maa Vienan ja Aunuksen.
Tämä tuttu valssi kuullaan usein
veteraanien tilaisuuksissa. Jatkosodan aikana syntyneen keinuvan
valssin on säveltänyt Georg de
Godzinsky ja sanoittanut Kerttu
Mustonen. Kerrotaan, että aloite
valssista oli lähtöisin päämajoitusmestarilta, kenraaliluutnantti A.F.
Airolta. Hän oli kiusaantunut, kun
monet jatkosodan aikaiset suositut valssisävelmät olivat alkuaan
venäläisiä, kuten Maks Kjussin
”Amurin aallot”, Itämeren laivaston kapellimestari G. Dobrianskin ”Elämää juoksuhaudoissa” tai
Ilja Satrovin Mantsurian kukkuloilla”. Airo halusi tilalle jotain
suomalaista.
Airon käsky tai kehotus eteni armeijan organisaation mukaisesti jatkosodan hiljaisena kautena 1942 ja tavoitti Itä-Karjalassa
viihdytyskiertueella olleen Georg
de Godzinskyn.
Tapasin de Godzinskyn Anneli
ja John Hongelinin kotona Westendissä vuonna 1992 ja pyysin
häntä kertomaan valssin synnystä.
Gode kertoi, että valssi syntyi
Äänisjärven rannalla. Airon toivo-

muksen esitti kenraali Svensson.
De Godzinskyn tehtäväksi tuli säveltää suomalainen ”mollivalssi”
vastapainoksi venäläisille valsseille.
”Ei valssi syntynyt ihan heti.
Mutta kun muutama kuukausi
myöhemmin olin viihdytyskiertueella sotasairaalassa Äänisen rannalla ja odotin esiintymisvuoroani,
muistin Svenssonin toivomuksen.
Silloin tuli mieleeni Äänisen aaltojen teema. Kun minulla ei ollut nuottipaperia, menin sairaalan
keittiöön ja pyysin siellä tapaamaltani lotalta paperia ja kynän. Sain
palan voipaperia, piirsin siihen
nuottiviivaston ja menin Äänisen
laiturille. Jalat vedessä kirjoitin
nopeasti mieleeni tulleen teeman.
Aikaa siihen meni kaksitoista minuuttia. Vielä samana päivänä lähetin nuotit Helsinkiin Kerttu
Mustoselle, joka itsekin oli hyvin
musikaalinen, ja pyysin nuotteihin
sopivat sanat.”
Sanat heijastelevat Suur-Suomi
-ideologiaa ja kuvaavat suomalaiset Itä-Karjalan vapauttajina: ”On
uuden huomenen saava maa Vienan ja Aunuksen”. Mutta de Godzinsky ei ollut tyytyväinen valssin
väliosaan.
”Muutama viikko myöhemmin
olin Lohjan suojeluskunnan talol-

la asemieskonsertissa ja sain siellä
inspiraation välisoitosta. Kirjoitin
senkin käärepaperille nuottipaperin puuttuessa ja näin valssi oli
valmis.
Äänisen aaltojen ensiesitys oli
muutaman viikon päästä Messuhallissa pidetyssä viihdytysillassa,
joka radioitiin. Valssin esittivät de
Godzinsky, asemieskuoro ja suuri
orkesteri. Kenraali Svensson ei lähetystä kuullut, mutta hänelle lähetettiin valssista tehty äänilevy.”
John Hongelin kertoo, että de
Godzinsky tuli perheystäväksi,
kun Anneli-vaimo teki musiikkikirjoja yhdessä hänen kanssaan.
”Valssin esitystä yritettiin kieltää sodan jälkeisinä aikoina, mutta eihän siinä onnistuttu. Valssi oli
jo sodan aikana best seller, suosittu slaageri. Sitä laulettiin Kotkaan
sijoitetuissa it-joukoissakin, joissa palvelin aluksi sotilaspoikana.
Äänisen aallot on ikivihreä.”
Niilo Ihamäki
Julkaisemme uudelleen tämän viime numerossa olleen kirjoituksen,
koska siitä oli kirjapainossa jäänyt
oleellinen osa pois.

Kuntoutussihteerin terveiset
Pitäkääpä tallessa ainakin tuoreimmat veteraanilehtenne, vuoden alussa tullut jäsenkirje ja taskumuistio.
Taskumuistiossa ovat mm. tärkeimmät jäsenten tarvitsemat henkilötiedot ja puhelinnumerot.
Espoon Sotaveteraani -lehden toimintakalenterista selviää tapahtumat päivittäin, erikseen ilmoitettavat
virkistys- ja kuntoutuspäivät ja sosiaalijaoston sivulla tiedot avokuntoutuksesta, jalkahoidoista, silmälaseista, siivouskupongeista ym.
Käyttäkää näistä saatuja tietoja hyväksenne. Aina voitte soittaa asioita hoitavalle esim. kuntoutussihteerille.
Jos Teitä avustetaan, niin myös avustajan on hyvä tietää yo. asiat.
Toivotan kaikille hyvää syksyä.
Pertti Sirén
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Sosiaalijaosto
Yhdistyksen antamat veteraanipalvelut
Kuntoutussihteeri Pertti Sirén
Puh. arkisin 044 03 03 142
Osoite: Suvikuja 3 B 11, 02120 Espoo
Fysikaalinen avokuntoutus
Lääkärin lähetteellä sotaveteraanin avokuntoutus voidaan ensisijaisesti korvata toistaiseksi 400 euroon, viralliselle
omaishoitajalle ja toiminnassa aktiivisesti olevalle henkilölle 200 euroon asti kalenterivuodessa.
Lääkärin lähetteellä itse maksetusta
laskusta on ensin haettava Kelan taksojen
mukainen korvaus. Sen jälkeen erotuksen voi hakea yhdistykseltä erillisellä hakemuksella.
MUISTAKAA MERKITÄ TILINUMERONNE hakemukseenne.
Oulunkylän veteraanikuntoutukseen pyritään kuntoutussihteeri Pertti Sirénin kautta, joka antaa tarkemmat ohjeet ja maksusitoumuksen. Tällöin Oulunkylä laskuttaa
suoraan yhdistystä. Oulunkylän ajantilauksen puh.nro on 728 2475 klo 8-12.
Poikkeustapauksessa veteraanin huonon
liikkumisen tai vastaavan vuoksi voidaan
myöntää hierontaa veteraanin lähempään
toimipisteeseen ilman lääkärin lähetettäkin. Tällöin vähennetään laskusta kuitenkin Kelan korvauksen suuruinen määrä, koska ei ole tarkoituksen mukaista, että
yhdistyksemme maksaa kuntoutusta Ke-

lan puolesta. Koko vuoden korvaussumma on tällöin n. 300/150 euroa.
Kuntoutustukia haettaessa on otettava
huomioon, että tukisumma lasketaan sen
vuoden tueksi, jolloin maksu tapahtuu eli
takautuvasti maksettuna sitä ei voida kirjata edellisen vuoden tueksi.
Jalkahoidot
Espoon kaupunki korvaa kolme jalkahoitoa á 35 euroa espoolaisille.
Lähettäkää hakemus maksettuine kuitteineen ja tilinumeroineen suoraan kaupungin veteraanipalveluihin (tai kaupungin toimipisteen kautta). Muualla kuin
Espoossa asuvien tulee lähettää se kuntoutussihteerille. Perustellusta syystä sosiaalijaosto voi korvata lisäkertoja. Tällöin
otettava yhteys kuntoutussihteeriin.
Silmälasit
Espoon kaupunki korvaa espoolaisille silmälaseista 100 euroa. Kaupungin veteraanipalveluihin (tai kaupungin toimipisteeseen) lähetetään hakemus alkuperäisine
kuitteineen, tili- ja henkilötietoineen.Sosiaalijaostolta voi saada lisäavustusta joka
toinen vuosi. Se on tällä hetkellä korkeintaan 250 euroa. Maksetun laskun ja tilitiedot kuntoutussihteerille.
Jos omalta kunnalta on hakenut
avustusta, on se mainittava.

Espoon kaupungin veteraanipalvelut
Kuntoutussuunnittelijat
tavoitettavissa arkisin klo 12-15
puh. 816 42380
Postiosoite:
Espoon sosiaali- ja terveystoimi
Veteraanipalvelut
PL 2311
02070 Espoon kaupunki

PALVELUT:

• Jorvin ja Puolarmetsän päivystyskäynti poliklinikalla on maksuton

Helsingin Seudun
Sotaveteraanipiiri ry:n
sosiaalineuvoja

Anita Koskinen neuvoo ja opastaa sosiaali- ja terveydenhoidon
kysymyksissä
Puh. 0400 410 659
Sähköposti:
anita.koskinen@luukku.com
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• avo- ja laitoskuntoutusta vuosittain
• jalkahoitoavustusta kolme kertaa vuodessa 35 € kerta
• avustusta silmälasihankintaan
joka toinen vuosi 100 €
• maksuton hammashoito
• maksuvapaus
terveyskeskusmaksuista
• maksuton joukkoliikenne
• kaupungin uimahallien ja kuntosalien maksuton käyttö
• ilmaiset parkkipaikat määrätyillä alueilla

OIKEUSNEUVONTA
Piirin lakimies varatuomari Pentti
Lehtola neuvoo lakiasioissa
puh. 684 8320.
Puhelinneuvonta on maksutonta.

Muualla kuin Espoossa asuva
lähettää hakemuksen, maksetun laskun
ja tilitiedot kuntoasioiden hoitajalle.
Lääkärimaksuja ei korvata.
Siivous- ym. avustajatoiminta ja
kylpyläkuntoutukset
RS, RP ja MR –tunnuksen omaavat voivat saada vuodessa enintään 6 kpl 25 €:n
arvoisia maksusitoumuksia, jotka oikeuttavat siivousapuun Lähimmäisapu ry:stä
tai siivous- ym. avustajatoimintaan Kaunialan sairaala Oy:stä. Maksusitoumukset
tilataan yhdistyksen toimistosta puh. 452
5721. Tuettavista kylpyläkuntoutuksista
tiedotetaan erikseen.
Yhdistyksen antamia palveluja ja tukia
myönnetään vähintään yhden vuoden jäsenyyden jälkeen.
Asuntojen maksuton korjausneuvonta
Ekholm Henning, rakennusmestari Uusimaa
Puh. 0500 604 782, 09-8754454
Veljestuki
Pienituloinen veteraani voi hakea säätiöltä tukea esim. sairaus- ja korjauskuluihin.
Lähempiä tietoja kuntoasiain hoitajalta
Rauhanturvaajaliiton päivystyspuhelin
Sen kautta apua tarjotaan kodin pienissä
askareissa ja korjauksissa talkoohengessä.
Valtakunnallinen päivystyspuhelimen numero on 020 769 8111. Sieltä välitetään
avun tarve alueellisille järjestöille, joista
otetaan yhteys kotiin.

Kaunialan
avustajatoiminta
Yhteyden otto: : Ritva VesteniusKonttinen, projektipäällikkö
Kaunialan vaihde 050 387 1463 tai
09-50592240,

Avustajia kotiin

Projektisihteeri Marke Kuusinen
p. 09-5059 2355 tai 0440 688 542.
Avustajan työtehtäviin kuuluu:
- päivittäisessä
kodinhoidossa
avustaminen
- piha- ja ulkotyöt avustajan taitojen ja työturvallisuuden mukaisesti
- asiointiapu
- saattajapalvelu
- kotimiesapu
- keskustelu, lehdenluku ym.
- henkinen tuki.
Avustajatoiminnan asiakasmaksu on 32 € 2½ tuntia alk. 01. 02.
2010.
Kauniala laskuttaa avustajatoiminnan asiakasmaksut joko kuukausittain tai kahden kuukauden välein.
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Kaatuneiden muistopäivä
Aiheen tähän kuvaan antoi kaatuneiden muistopäivä. Me olimme
nuoria ennen sotaa ja koko elämä
oli edessä. Ystävättäreni Laura ja
minä tutustuimme suomenkielen
opiskelijaan Eeroon, joka ihastui
Lauraan. Kukapa ei olisi Lauraan
ihastunut. Kävelimme usein yhdessä Aleksia pitkin ja muuallakin
ja sain usein kuunnella Eeron tunteenpurkauksia Lauraan, Pohjoisrannan laitureita ja Koskenniemen ja Goethen ylistystä.
Sitten tuli SOTA. Eero meni
rintamalle ja me molemmat tytöt lottahommiin sikäli kun emme
opiskelleet välillä. Olin aivan sodan lopulla Antrean Viskarin kylässä kanttiinissa töissä ja kuulin
Eeron olevan melko lähellä rintamalla tulenjohtueessa. Päätin
soittaa hänelle. Yritin kaksi kertaa, mutten päässyt perille, mutta
sitten kolmantena päivänä soitin
esikuntaan, esitin itseni ja pyysin
saada luutnantti Eeron puhelinyhteydet. Siinä oli karhua ja kettua
ja oravaa yhteensä 5 kpl. Sain Eeron langan päähän. Oli perjantaiilta ja Eero oli tavattoman iloinen.
Hän sanoi pääsevänsä huomenissa
pois tulenjohtueesta ja tulevansa
heti maanantaina kanttiiniimme.
Nousin puhelimesta ja minun tuli
yht’äkkiä kauhea paha olo Eeron
puolesta. – Minulla oli yksi muna,
hieman sokeria ja vehnäjauhoja ja
leivoin niistä jonkinmoisen kaakun Eeroa odotellen. - maanantaina tuli sanomalehti, jossa Eeron
kerrottiin kaatuneen perjantaina.
Hautajaiset olisivat Parikkalassa
määräpäivänä.
Sain luvan mennä sinne. Kolusin kaikki pellot etsiäkseni angervonkukkia, joita Eero oli rakastanut. Muutaman vielä löysin
ja panin ne limsapulloon matkaani varten. Sattumakyydeillä pääsin
perille. Hautajaisissa tapasin Päivin, jonka kanssa Eero oli keväällä opiskelulomallaan seurustellut
ja ollut mm. osakunnan vuosijuhlassa ja sieltä joutunut sammuttamaan pommitetun yliopiston paloa. Pidimme koko Päivin elämän
ajan yhteyttä sittemmin. Hautajai-

sista tulin takaisin taas sattumakyydillä mm. Käkisalmesta pätkän veturilla. Veturinkuljettaja
kysyi minulta, tiesinkö, että ”Venäjä ja Suomi ovat tänään tehneet
välirauhan.” Miksi niin lahjakkaan
Eeron piti kaatua juuri sodan lopussa? Eero oli juuri ennen kuolemaansa kysynyt Lauralta: ”Kysyn
viimeisen kerran, tuletko vaimokseni.” Laura oli jäänyt miettimään
asiaa…
Ajattelin vuosikaudet, että minäkö olin syyllinen Eeron kuolemaan. Innostuiko hän liikaa soitostani ja nosti päänsä poterostaan.
Myöhemmin vuosien mittaan olen
saanut kuulla, ettei siinä ollut mitään tehtävissä. Poterossa oli ollut
kaksi miestä ja poteroon tuli täysosuma….
Miehet alkoivat purkautua rajalta. Emme millään ehtineet keittää
kahvia sille jonolle. Teimme mehua saaviin ja möimme sitä keittiön ikkunasta, joka oli ihan maantien vieressä kastaen pakin suoraan
saavista ja kun markat loppuivat,
annoimme tikkuaskin, joka oli
markan arvoinen. Kysyin yhdeltä pyörällä tulleelta mieheltä, että
onko tätä jonoa pitkältäkin. – Ai-

nakin seitsemän kilometriä, sanoi
mies. Vesikin laski kaivosta sinä
päivänä puolitoista metriä.
Tämä oli mielessäni Kaatuneiden muistopäivänä.
Helmiriitta

Marsalkka Mannerheimin syntypäivää 4.6. vietettiin monin juhlallisuuksin
Sveitsin Montreax´ssa. Suomesta juhlallisuuksiin osallistui yli 30 Marsalkka Mannerheimin Perinneseuraa edustanutta henkilöä.
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Erään rintamalehden lyhyt historia
Suomalaisten tiedon- ja yhteydenpidon tarve on aina ollut suuri. Sekä autonomian että varsinkin itsenäisyyden aikana syntyi ja
kasvoi monipuolinen lehdistö tyydyttämään tätä tarvetta niin valtakunnallisesti kuin paikallisellakin tasolla. Sodan olosuhteissa
1940-luvulta alkaen eivät tutut kotiseudun lehdet aina tavoittaneet
rintamilla taistelevia eivätkä tunteneet näiden poikkeusolosuhteita. Syntyi tarve perustaa uuden tilanteen mukaisia ”paikallislehtiä”
erilaisiin joukko-osastoihin ja yksiköihin. Tiedon tarve ja aktiivisuus sen tyydyttämiseen oli niin
merkittävä, että tänään Kansalliskirjaston luetteloista löytyy tietoja
noin 200 rintamalehdestä. Luettelo
ei kirjavien toimitus- ja säilytysolosuhteiden vuoksi luonnollisestikaan voi olla täydellinen. Tämän
kirjoittaja, sodanaikainen pikkupoika (s.1930) haluaa vaatimattomalta osaltaan täydentää luetteloa kertomalla jatkosodan aikaisen
Pioneeripataljoona 22:n rintamalehdestä ”Nallin Paukusta”, jota
isäni, silloinen sotilasvirkamies
Taisto Neva toimitti. Nallin Paukkua ilmestyi 51 numeroa 1942-.44.
Niistä isäni säilytti ja sidotti 41 numeroa. Sidottu kirja on silloisen
pikkupojan, tämän päivän ikämiehen arvokas perintö, joka varmaan
kuuluisi sinne Kansalliskirjaston
kokoelman jatkoksi.
Kun PionP 22 ankarien taistelujen leimaaman liikuntasotavaiheen ja Maaselän rintaman vakiintumisen jälkeen maaliskuun
alussa 1942 siirtyi lepoon Saravaaran maastoon lähelle Tsopinaa, tuli tilaisuus ajatella muitakin
kuin pävänkohtaisia sodan asioita. Ylikersantti Jussi Juurikkalan
johdolla kokoontui joukko lehden
teosta kiinnostuneita miehiä harkitsemaan oman kenttälehden perustamista pataljoonaan. Tarve todettiin ilmeiseksi ja siitä paikasta
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lähti lähetystö pataljoonankomentaja O.O. Mattilan puheille. Tämä
antoi oitis siunauksen hankkeelle
ja määräsi Juurikkalan lehteä toimittamaan.
Tavoitteena aseveljeyden vaaliminen
Ensimmäinen numero ilmestyi
1.4.1942. Sen pääkirjoituksessa
toimitus ilmoitti tavoitteeksi sodan ankarassa koulussa syntyneen
aseveljeyden vaalimisen sekä sodan oloissa että uuden päivän koittaessa.
”Lehtemme ei ole suuren suuri,
olemmehan Helsingin lehtien suhteen kuin NALLIN PAUKKU hv.
miinan räjähdyksen rinnalla. --Parastamme tulemme tekemään
päämääränä sen korkean pioneeri- ja asevelihengen ylläpitäminen, josta todistuksena ovat Viipurinlahti, Sommeen ja Muurmannin
retket sekä huoltorahastomme kauniit saavutukset”. (Toim. huom.:
Pataljoonaan oli perustettu Sankarivainajien omaisten Huoltoelin
SOHE, joka sodan loppuun mennessä keräsi ja jakoi yli 300.000
mk sankarivainajien leskille ja lapsille).
Toimitusperiaatteista sanottiin
vielä, että lehteä toimitetaan vapaa-aikoina yhteisvoimin ja siinä
julkaistaan pioneerikokemuksia
tältä sotaretkeltä ja kaikki hyvät
jutut ja vitsit saavat tilaa. Kilpailutiedot, kihlaus- ja vihkimistapaukset samoin kuin uusien pioneerien
syntymät painatetaan Paukun palstoille. ”Tarkoituksena ei ole tehdä
mitään juhlallisuuden läpitunkemaa julkaisua tai pyhäkoululehteä.
Ei, hurtti suomalainen sotilashuumori rehottaa joukossamme ja juuri tällaisen hengen tulkkina Nalli
haluaa paukuttaa.” Lehden ulkoasu oli vaatimaton vahasmoniste ja sitä ilmestyi 1942 18 numeroa, 1943 22 numeroa ja 1944 11
numeroa eli kaikkiaan 51 nume-

roa, niistä osa kaksoisnumeroina.
Pyrkimyksenä näyttää olleen kaksi numeroa kuussa. Saavutusta voi
pitää varsin huomattavana ottaen huomioon käytettävissä olleet sivutoimiset tekijäresurssit. Viimeinen numero ilmestyi
5.10.1944, rauhan tultua. Viimeisen pääkirjoituksen otsikko oli
Rauha, Rauha! ja loppuvetoomus
”Suomalaiset! Rivit tiiviiksi!”
Ylikers. Juurikkalan jälkeen toimittajaksi tuli ilmeisesti hyvin pian
perustamisen jälkeen ylikers. Bruno Lustio, joka hoiti pataljoonan
valistusupseerin ja lehden toimittajan tehtäviä kotiuttamiseensa saakka syksyllä 1942. Lustiota seurasi
valistusupseerina ja Nallin Paukun
toimittajana 1. K:n vääpelinä sodan
alusta toiminut vääp. Taisto Neva,
joka siirtyi näihin tehtäviin pataljoonan esikuntaan 28.9.1942 ja sai
huhtikuussa 1943 VI AK:n päiväkäskyssä ”oikeuden käyttää sodan
aikana vänrikin arvomerkeillä varustettua sotilasvirkamiehen virkapukua.” Neva toimitti lehteä melko
tarkkaan kaksi vuotta kotiuttamiseensa 3.10.1944 saakka.
Pieni historiikki lehden saavuttaessa yhden vuoden iän huhtikuussa 1943 kertoo, että kirjoittajakunta on ollut suppea ja
mainitsee avustajista ennen muita
Paappasen, Niemen, Kaarenkylän, Salosen, Saarisen, Kiviportin, Suurosen, Lehtorannan ja
Holmin ym. Erikoinen tunnustus
annetaan Eino Halenille (2 K:n
kirjuri), joka lähes koko ilmestymisen ajan on huolehtinut Paukun kuvittamisesta ”tunnetulla,
kiitettävällä ja humoristisella tavallaan”. Halenin käsialaa näyttää
olleen myös lehden iskevä otsikkologo, jota käytettiin suurin osa
ilmestymisajasta. Toisena kuvittajapiirtäjänä mainitaan Eliel Muoniovaara, sittemmin kuuluisuutta
saavuttanut arkkitehti, joka vuodenvaihteessa 42/43 tuli nuorena
vänrikkinä pataljoonaan RUK:sta.
Edellä mainittu avustajakunta näyttää muodostaneen kirjoittajien ydinjoukon loppuun saakka. Nevan panos toimittajana on
myös ollut monipuolinen pääkirjoituksista pakinoihin ja ”Noita Ulriika Pitkäsilmän kirjelaatikkoon ” saakka. Hänen käyttämiään
nimimerkkejä olivat ainakin Heik-

Heikki Neva on löytänyt mielenkiintoista luettavaa Nallin Paukusta.

ki, Otto ja Vilhelmi. Pitkäaikaisin
palstanpitäjä oli alik. H:Saarinen,
jonka nimimerkki Gulliver esiintyy lehdessä kesästä 1942 sodan
loppuun saakka.
Taistelukuvauksia ja huumoria
Lehti seurasi tarkkaan urheilutoimintaa pataljoonassa niin kesäkuin talvikausinakin. Autenttisia taistelukuvauksia pataljoonan
maineikkaista vaiheista Viipurinlahdelta, Sommeesta, Karjalan
Maaselästä ja Aunuksesta löytyy
useita niin upseerien, aliupseeri-

en kuin miestenkin kirjoittamina.
SOHE:n toimintaa selostetaan jatkuvasti julkaisemalla tilityksiä rahankeräyksen tuotosta ja kertyneiden varojen jaosta sekä saajien
kiitoskirjeitä. Toisesta ääripäästä
voidaan todeta, että kasku- ja vitsipalstoillekin riittää täytettä jatkuvasti. Nallin paukku noteerasi
mielihyvällä havainnon, että pioneerien ”emälehti” Hakku usein
lainasi Paukun juttuja.
Pääkirjoitusten sisältö pyrkii
vaikuttamaan mielialoihin uskoa
omaan asiaan kannustaen ja op-

timismia ylläpitäen. Joskus kehotetaan huhuntorjuntaan, joskus
kysytään ”Ruikutammeko me?”
Hakkapeliittain ja Schmardenien
päivät antavat aihetta suomalaisen
sotilas- ja erityisesti pioneeriperinteen korostamiseen. Toisinaan valotetaan kotirintaman tunnelmia,
toisinaan taas suursodan yleistilannetta. Asteikko käsitellyistä aiheista on laaja ja esittämisen sävy
isänmaallinen. Jotkut pääkirjoituksista lienevät Päämajan tiedotusmateriaalia.
Lehden ”levikkialue” oli luonnollisesti koko Pioneeripataljoona
22 ja 22. Pioneerikolonna. Jakelu lienee joskus ollut epätasainen
ja puutteellinen, koska jälkikäteen
tehdyissä haastatteluissa jotkut
muistavat lehden hyvin, jotkut taas
tuskin tiesivät sen olemassaolosta.
Ilmeisesti pataljoonaan 1944 tulleet eivät saaneet lehteen yhtä läheistä tuntumaa kuin alkuperäinen miehistö ja vuosien 1942-43
täydennykset. Toukokuun 1944
jälkeen ilmestyminen keskeytyi
Syväriltä vetäytymisen takia ja viimeisen numeron ilmestyessä lokakuussa 1944 siviiliin pääsyn odotus voimakkaasti hallitsi mieliä.
Heikki Neva

”Sotaorvot ovat valtion orpoja”
Päätoimittaja Uolevi Itkonen
puhui kaatuneitten muistopäivänä Espoon tuomiokirkon seurakuntasalissa sotaorvoista. Viime sotien päättyessä sotaorpoja
oli 50 000. Nyt heitä on arvioiden
mukaan elossa noin 30 000.
Itkonen totesi, että vuonna 1945
perustetusta Sotaleskien Huoltoliitosta tuli sittemmin Kaatuneitten Omaisten Liitto. Se on tehnyt
arvokasta työtä sotaleskien ja sotaorpojen hyväksi. Yksi tärkeimmistä tekijöistä on ollut sankarivainajien muiston vaaliminen.
Etujärjestönä liiton pääasiallinen työkenttä on ollut sotaleskien ja sotaorpojen elinolosuhteiden
puolesta puhuminen ja siihen liittynyt lainsäädännöllinen vaikutus-

toiminta niin, että sotalesket ovat
pystyneet vastaamaan perheensä
toimeentulosta ja lasten kasvatuksesta sekä koulutuksesta.
Omaisten Liitto on yhdysside
saman kohtalon kokeneiden kesken. Merkittävä toiminnan sektori on ollut myös se perinteen siirto,
jonka avulla on pyritty kertomaan
jälkipolville, miten raskaat lunnaat
isänmaan vapaus vaati sodistamme.
Sotaorvot eivät ole valssin kuvaamia lapsia ohdakkeisine teineen. He ovat virallisia Suomen
valtion orpoja sen perusteella, että
heidän isänsä uhrasivat henkensä taistelemalla Suomen itsenäisyyden puolesta. Suurelle osalle
sotaorvoista köyhyys on ollut jokapäiväinen vieras. Päätoimittaja

Matti Höök kirjoittaa Kaatuneitten Omaisten Liiton Huoltoviestilehdessä 1/2011: ”Sotaorvot ovat
köyhyyden asiantuntijoita”.
Kaatuneitten Omaisten Liitto
ryhtyi sotaorpojen rekisteröintityöhön viime vuoden lopulla. Liitto
tavoittelee oikeutetusti sotaorpotunnuksen saamista asianosaisille.
Sotaorpojen olemassaolon tunnustaminen ei maksa valtiovallalle mitään. Ei tulisi kalliiksi sekään, jos
kaikkein heikoimmassa asemassa olevat sotaorvot saisivat sosiaalista tukea, kuten tapahtuu Englannissa ja Ranskassa. Sotaorpojen
kohdalla alkaa olla viimeinen hetki hoitaa heidän asiansa oikeudenmukaisella tavalla järjestykseen.
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Punaiset housut

Toisena pääsiäispäivänä nousi Condorin viimeinen lento tällä lomakaudella Frankfurtista kohti Antiguaa ja Dominikaanista tasavaltaa.
Lomakausi oli lopussa hurrikaanikauden alkaessa. Ne, jotka olivat päättämässä purjehduskauttaan,
nostivat veneensä telakalle. Ne monet, jotka haluavat jatkaa kauttansa,
ottivat suunnaksi Euroopan vedet.
S/y Annin kippari oli päättänyt
tuoda veneensä takaisin Eurooppaan oltuaan neljä vuotta purjehtimassa maailman ympäri. Näin minulle tarjoutui toinen kerta pitkälle
valtameripurjehdukselle. Ensimmäisellä kerralla purjehdimme kaksin Tahitilta Australiaan. Tällä kertaa miehitys oli ’tukevampi’, kun
kolmantena mukanamme Antigualta Azoreille oli purjehduksesta leipänsä saava ammattilainen. Vene
on 43-jalkainen katamaraani, jossa
on kaikki tarpeellinen nykyaikainen merenkulkuvarustus. Se on rakennettu 2003 ja sillä on purjehdittu yli 50000 merimailia.
Antigualta Azoreille
Turistikierrosten, uimisen, veneen
valmistelujen jälkeen ja kun miehistö oli täytenä paikalla, olimme
toukokuun toisena päivänä valmiita
lähtemään kohti Azoreita. Säätila ei
tosin ollut kaikkein toivotuin, vaan
tuulet olivat aluksi varsin heikkoja ja ilman konevoimaa olisimme
jääneet lähes paikallemme. Nykyisin purjeveneellä purjehditaan, kun
tuulee ja muuten ajetaan koneella.
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Myös satamaan tulot ja sieltä lähdöt tapahtuvat koneella.
Ensimmäisen viikon aikana
matkalla vallitsi t-paitakeli, mutta toisella viikolla kassista piti kaivaa jo lämmintä ylle. Välillä sateli hieman, mutta pääosaltaan meillä
oli varsin helpot kelit. Atlantti ei
näyttänyt onneksi meille kovimpia puoliaan. 16 päivän purjehduksen jälkeen saavuimme Azoreiden Faial-saaren Hortaan. Horta on
purjehtijoiden käyttämä välietappi. Näinä sesonkipäivinä satamassa
saattoi käydä parikymmentä venettä tankkaamassa vettä ja polttoainetta sekä hankkimassa täydennystä paikallisesta supermarketista.
Horta oli tunnettu välisatama
jo vuosisata sitten matkalla Amerikasta Eurooppaan, myöhemmin
se palveli Panamerican Airwaysin
lentokoneiden välilaskupaikkana
parinkymmenen vuoden ajan. Vesilentokoneiden matkustajat viettivät
yleensä yön lentoyhtiön hotellissa.
Me asuimme koko matkan ajan hyvin varustetussa veneessä.
Azoreilta Brestiin
Hortassa vaihtui miehistömme. Punahousuinen purjehtija lähti Suomeen
kipparoimaan ja tilalle tuli veneemme kipparin poika kaverinsa kanssa.
Vajaan viikon satamassa olon jälkeen keula suunnattiin kohti Englannin kanaalia. Alku oli samanlainen kuin edellisellä legilläkin, tuuli
oli lomalla. Polttoainetta veneessä
riittää jopa 1000 mailin purjehdusta

Kirjoittaja yövahdissa

varten, joten koneet jälleen käyntiin.
Kurssiakin piti jälleen muuttaa ja
hakea tuulia pohjoisemmasta. Välillä olimme lähempänä Kanadaa
kuin Eurooppaa. Saimme toivotulla tavalla pohjoisen tuulet ’kiinni’
ja pääsimme etenemään kohti määränpäätämme. Samalla tosin veden
lämpötila laski 11 asteeseen. Lämmityslaitteen sanottua sopimuksensa irti, veneessä oli myös 11 astetta ja erittäin kosteata vuodevaatteita
myöten.
Kippari päätti pari päivää ennen
kanaaliin tuloa uuden määräsataman, koska kanaalissa alkoi puhaltaa täysin vastainen tuuli eikä katamaraani ole kotonaan sellaisissa
olosuhteissa. Näin uudeksi kohteeksi tuli Brest Cherbourgin sijasta. Brestiin saavuimme yhdeksän
päivän purjehduksen jälkeen.
Mitä teimme purjehduksella?
Pitkät purjehdukset ovat kärsivällisten ihmisten puuhaa. Aikaa on miehityksestä riippuen. Sitä voi käyttää
visaillen, ristikoita tai sudokuja tehden, lukien. Luin matkan aikana 12
kirjaa, 10 enemmän kuin koko alkuvuonna. Osa purjehtijoista saa tyydytyksen merta katsellessaan.
Meillä oli päivittäin seuranamme delfiinien tarkastuspartio. Valaita näimme useana päivänä ja
lähin kävi pölläyttämässä vesihöyrynsä parinkymmenen metrin päässä veneestämme. Kalastimme lähes
joka päivä, vaikka emme tällä matkalla saaneet kalan kalaa. Muu aika
kuluu ruokaillessa, venettä huoltaessa ja vahtia pitäessä. Veneessämme pyöri aina vahtivuorot, vaikka
monet luottavat nykytekniikkaan
ja käyvät luottavaisina nukkumaan,
että vaaran tai kohtaamisen uhatessa hälytykset toimivat.
Veneessä kävivät myös Atlantilla Neptunus ja Poseidon antamassa
minulle ylityskasteen. He käyttivät
’tervaa’ ja ’merilientä’ ja antoivat
oikeuden käyttää punaisia housuja,
kun Atlantin ylitys on tehty. New
Yorkin jahtiklubille punaisissa housuissa voivat tulla vain ne, jotka ovat
ylittäneet Atlantin. Muut, paitsi rakuunat tyytykööt muihin väreihin.
En ole vielä käynyt klubilla eikä minulla ole punaisia housujakaan.
Raimo Ilveskero

”Dorasta” kysytään

Tanssikielto mietityttää

Sodan aikana oli tanssikielto, mutta minua askarruttaa nyt, kumottiinko se heti sodan jälkeen. Jotenkin muistelen, että sitä olisi
jatkettu vielä jonkin aikaa sotavuosien jälkeenkin, mutta voiko
postimestari selvittää, milloin taas
sai panna jalalla koreasti.
Polkan ystävä

Mannerheim
ja ylioppilastytöt

Tämän lehden viime numerossa
oli Paavo Frimanin artikkeli Jörn
Donnerin Mannerheim-elokuvasta. Artikkelin kuvituksena oli valokuva, jossa Mannerheim seisoo
ylioppilastyttöjen
piirittämänä.
Mikähän tilaisuus tämä on ollut?
Kalevi
Paavo Friman on postimestarille
kertonut, että Helsingin tyttönormaalilyseon 9. B-luokka vei lakkiaispäivänään 20.5.1945 ruusunsa Tasavallan presidentti Gustaf
Mannerheimille. Presidentin vasemmalla puolella on ylioppilas
Karin Hildén, joka ruusut ojensi. Mannerheim kiitti jokaista ruusuntuojaa kirjeellä, jossa oli myös
tilaisuudesta otettu valokuva ja
Mannerheimin käyntikortti.

Tanssikielto kumottiin vuonna
1948, joten siitä lähtien taas saivat
polkan ja muidenkin tanssien ystävät harrastaa tämän lajin liikuntaa.

Saksalaissotilaiden lapsista
kysytään

Tunnettua on, että saksalaiset jättivät Suomeen myös monia lapsia,
joita he hankkivat suomalaisten
naisten kanssa. Kuinkahan paljon
niitä mahtoi olla?
Lapin sodan jääkäri

Viime numerossa selvitettiin Paksun Bertan vaiheita. Se oli nimensä veroinen, mutta minkä naisen
mukaan sai toisessa maailmansodassa käytetty maailman suurin
tykki nimen ”Dora”. Sekin lienee
ollut Kruppin tehtaiden valmistama.
Tykin ominaisuudet: paino
1 350 tonnia, kaliiberi 800 mm,
ammuksen paino 7 100 kiloa, kantomatka 47 km.
Veijo Pimiä

Dora ei saanut nimeään minkään
naisen mukaan vaan saksalaiset
käyttivät sitä tykin lempinimenä.
Tykki tuhoutui liittoutuneiden
pommittamana.
Piirrokset Nora Luoma
Kenttäpostin osoite:
päätoimittaja Niilo Ihamäki
Mäntyviita 10 F 02110 Espoo
niilo.ihamaki@hotmail.com
puh 040 518 2193

Yhdistyksen virkistys- ja hyvinvointipäivä
5.10.2011
Espoon Sotaveteraanit ry järjestää jäsenille virkistys- ja hyvinvointipäivän Lamminniemen Hyvinvointikeskuksessa Somerolla. Päivän ohjelma on seuraava:
klo 9.00
Bussi lähtee Tapiola Gardenin edestä
klo 10.30
Tervetulokahvit ja päivän ohjelman esittely
klo 11.00
Sisä- ja ulkopelejä sään mukaan
klo 12.00
Lounas noutopöydästä
klo 13.00
Ihanan rentouttava käsiparafiinihoito
klo 14.00
Allasjumppa tai tasapainotaituri
		
(ryhmä jaetaan kahteen osaan)
klo 15.00
Iltapäiväkahvit
klo 15.30
Hyvää kotimatkaa
Ilmoittautumiset 28.9.2011 mennessä Sinikka Lallukalle,
puh. 050 514 6010 tai sinikka.lallukka@kolumbus.fi .
Hyvinvointipäivään otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 30 osanottajaa. Etusijalla ovat sellaiset jäsenet, jotka eivät ole osallistuneet
tänä vuonna kuntoutus- ja virkistysmatkoihin.

Aika paljon. Eri lähteiden mukaan
noin 3000-4000.

Hyvinvointipäivä on jäsenille maksuton.
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Elämä taiteen ja sotaveteraanien parissa

Lehtemme ahkera toimitussihteeri ja kirjoittaja Marjatta Konttinen, oikeammin FM Pia Marjatta
Konttinen on viettänyt työ- ja osittain myös koko elämänsä taiteelle ja kulttuurille omistautuneena.
Hän teki suurimman osan työurastaan kansallisen taiteemme pääpyhätössä eli
Suomen Taideakatemian – Ateneumin- amanuenssina. Myös hänen aviopuolisonsa oli taiteilija,
Heikki Konttinen, sotainvalidi,
ja sotaveteraani kuten Marjattakin.
Heikki kuoli 1988. Eläkevuosinaan
ja puolisonsa kuoltua Marjatta on
omistautunut sotaveteraanityölle
ja olemme saaneet lukea lehtemme palstoilta mm. Marjatan monia
konserttiarvioita.
Paljossa mukana
Kun Marjatta monien sinnikkäiden
pyyntöjen jälkeen lopulta suostui haastateltavaksi, hän ihmetteli minulle, että mitä hänellä olisi
kerrottavaa! Näin vaatimattomasti
siis henkilö, joka on ollut monessa mukana, arvioi itseään. Koska
Marjatan elämäntyön monipuolinen kokonaiskuva ei lehteemme
mahtuisi, keskitymmekin lähinnä hänen sotaveteraanien hyväksi
tekemäänsä työhön, josta siitäkin
saadaan tähän haastatteluun vain
26

vähäisiä välähdyksiä.
Sen verran kuitenkin Marjatan
työ- ja elämänurasta, että hän joutui jo nuorena lukiolaisena sotahommiin, mitä varten hän sai erilaista koulutusta. Mm. hän suoritti
Karkun Lottaopistossa viesti- ja radistikurssit. Vuonna 1942 hän sai
komennuksen Sortavalan viestikeskukseen siellä toimineiden saksalaisten yhdysupseerien (Markwart ja Riemerschmidt) sihteeriksi
ja tulkiksi. Tuota mielenkiintoista
ja salaista tehtävää hän hoiti sodan
loppuun saakka. Sodan vielä jatkuessa maaliskuun 20. päivänä 1943
Marjatta sai suomalaiselle lotalle harvinaisen saksalaisen ansiomerkin, Verdienstmedaillen. Toki
tämä tammenlehväveteraani on
saanut myös sotaveteraanien Kultaisen ansiomerkin ja monia muitakin arvostettuja kunniamerkkejä.
Välillä hän kävi kotipuolessa Kemissä suorittamassa v. 1943 ylioppilastutkinnon.
Siitä huolimatta, että Marjatta sodan jälkeen aikoi pyrkiä Helsingin yliopiston lääketieteelliseen
tiedekuntaan ja suorittikin joitakin sinne vaadittavia tutkintoja,
hän kuitenkin teki melkein koko
elämäntyönsä Ateneumissa. Työ
käsitti vuosien ajan mm. taideaiheisten sanomalehtikirjoitusten

arkistoimista, yleisöluentoja, esitelmien pitoa ja kymmeniä muita
töitä. Niiden ansiosta myös Marjatan oma taideteosten ja taiteilijoiden tuntemus kasvoi. Ja kun
kotona oli vielä oma taiteen tuntija, aviomies Heikki, jonka kanssa nuori Marjatta oli vihitty vuonna 1945 avioliittoon, niin taiteesta
puhuttiin myös kotioloissa. Perheeseen syntyi kaikkiaan seitsemän lasta, mutta kaksi pojista
kuoli pieninä, joten elossa on viisi lasta. Heistä kaksi, kuvataiteilija Hannu ja balettitanssija Venla
ovat kulkeneet äidin ja isän viitoittamaa tietä. Hannu työskentelee
Norjan Bergenissä taideopettajana ja Venla opettaa Suomen Kansallisbaletissa tanssittuaan siellä
kolmisenkymmentä vuotta. Kun
perhe kokoontuu, on joukkoa runsaasti. Lapsenlapsiakin on kohta
kaksikymmentä.
Onnistuin saamaan perheen tyttäristä toisen eli Aino Ihamäen
langan päähän ja pyydettyäni häneltä pari sanaa monipuolisesta ja
kyvykkäästä äidistään, Aino Ihamäki sanoi: ”Voi, hän oli aina hyvin tarmokas. Koko ajan hänellä
oli jotain meneillään. Ellei hän ollut Taideakatemiassa tai muita velvollisuuksiaan hoitamassa, hän oli
synnytyslaitoksella! Huolimatta
monista kiireistään, hän tuli kotiin
aina hyväntuulisena kauppakassia kantaen. Ja kun meitä lapsia oli
viisi, tuntui joskus, ettei hän paljon ehtinyt puuttua meidän asioihimme. He olivat isän kanssa kyllä todella hyvä pari. Kun äiti toimi
kierroksilla, isällä oli häneen ikään
kuin tasoittava vaikutus. Mutta
kyllä äiti paljon ennätti elämässään.”
Taideakatemian Valistusosaston, myöhemmin Näyttely- ja
tiedotusosaston hommilta tällä suurperheen äidillä riitti aikaa
muuhunkin, sillä hän toimi vuosina 1989-91 akatemian alaisessa Kuvataiteen keskusarkistossa
ja sen jälkeen kolme vuotta Suomen Kulttuurirahaston arkistointityössä. Ja niitä muita velvollisuuksia oli mm. Taidetta kouluihin

-yhdistyksen sihteeri-rahastonhoitajan toimi lähes 15 vuotta ja Helsingin Saskiat ry:n puheenjohtajuus 1989-95.
Vuosien mittaan minulle henkilökohtaisesti onkin vakiintunut käsitys, että Marjattaa voidaan pitää
eräänä Suomen parhaista kuvataiteen tuntijoista. Kun hänen harrastuksiinsa on aina kuulunut myös
pianonsoitto ja laulu, hänen taidetuntemuksensa yhä vain monipuolistuu. Kunnioitus Marjatan aikaansaamisia kohtaan kohoaa, kun
kuulen, että vielä niin myöhään
kuin yli viisikymppisenä Marjatta
suoritti Helsingin yliopistossa filosofian maisterin tutkinnon.
Veteraanityö veti mukaansa
Edellä on mainittu Marjatan sotatoimista. Oli tietysti aivan luonnollista, että hän eläkkeelle päästyään
orientoitui myös veteraanityöhön.
Vaativimman työn Espoon sotaveteraanien hyväksi Marjatta Kontti-

nen on tehnyt tämän oman lehtemme toimitussihteerinä, mitä virkaa
hän on nyt hoitanut liki 15 vuotta.
Hänen työnsä kohoaa omaan arvoonsa kun otetaan huomioon, että
hän oli tehnyt varsinaisen elämäntyönsä aivan muulla alalla, eikä
hänellä ollut aikaisempaa lehtialan
kokemusta tähän työhön ryhtyessään. Onnekseen hän sai alussa hyvää opastusta lehtialan kokeneelta
tuntijalta Kerttu Seppilältä, lehtemme edelliseltä toimitussihteeriltä. Marjatta on saanut käyttää
hyväkseen myös lehtemme monivuotisen päätoimittajan Niilo Ihamäen asiantuntemusta.
Niinpä Marjatasta on kehittynyt
vuosien mittaan oikea toimitussihteeri, joka korjaa eritasoisten avustajien jutut ja kokoaa lehden sisällön niin, että veteraaneilla on neljä
kertaa vuodessa edessään kelpo
lehti.
”Itse kirjoitan lehteen aika vähän ja lähinnä niistä asioista, joista

katson tietäväni jotakin, kuten tietenkin erilaisista taiteen ja kulttuurin muodoista. Enimmäkseen luen
ja joskus lyhentelen toisten tekstejä
ja kertomuksia, joiden julkaisemista pidän tärkeänä ja joista opin aina
jotakin. Koetun sotatapahtuman
muisteleminen saattaa vieläkin olla
kertojalle tarpeellista terapiaa ja lukijalle muistutus siitä, miten kalliisti itsenäisyytemme on lunastettu, joten niitä julkaistaan. Onhan
lehtemme oikea media juuri sotaveteraaneille, koska tämä on heidän
oma lehtensä. Siksi toivon, että sotamuistelmia vastakin tarjotaan.”
Marjatta toteaa lopuksi, että hän
pitää tätä Espoon Sotaveteraanilehteä todella tärkeänä kanavana
sodat käyneen sukupolven muistojen kirjaamiselle. Kukaan ei saa
maksua kirjoituksistaan, vaan lehden avustaminen on todellista vapaaehtoistyötä. Siitä annamme
myös Marjatalle suurkiitoksen.
Anja Katavisto

Kirjallisuus

Muistoja herättävä
kirja

Kaksikymmentä vuotta Viron-Suomen sillalla

Markus Similä:
Vanhat ja hyvät ajat. Kirjapaja.
Radio- ja tv-toimittaja Markus Similän teos kuvaa aikaa, jolloin veteraanit olivat nuoria. Se oli aikaa,
jolloin metsästä rakennettiin Suomen teollisuus, jolloin kodin askareet olivat käsityötä, raha oli käteistä, oma auto oli harvinaisuus,
pienissä kaupoissa palveltiin asiakasta ja STT kertoi uutiset.
Kirja palauttaa veteraanien mieleen myös sodanjälkeisen rakentamisen ajan: Karjalan evakot asutettiin, sotakorvaukset maksettiin,
Helsingissä pidettiin olympiakisat ja Armi Kuusela valittiin maailman kauneimmaksi naiseksi. Ne
ajat me muistamme, mutta lystiä
on palauttaa ne mieleen Similän
letkeän kerronnan ja kauniiden kuvien myötä.
Niilo Ihamäki

Raul Kuutman kirjoittama kirja Kaksikymmentä vuotta VironSuomen sillalla kertoo Suomenpoikien toimista Viron ja Suomen
sillanrakentajina vuodesta 1991
näihin päiviin asti. Suomen Sotaveteraanien Viron yhdistyksen toi-

minnanjohtajana, puheenjohtajana
ja kunniapuheenjohtajana toiminut
Raul Kuutma on ollut keskeinen
sillanrakentaja. Kirjaan on talletettu tietoa tilaisuuksista, tapaamisista, juhlista, kirjeenvaihdosta ja
mainitaan 640 sillanrakentamiseen
osallistuneen nimi.
Vironkielisestä käsikirjoituksesta tekstin on suomentanut Eero
Riuttala ja toimittanut Pentti
Ruohotie.
Kirjan painokuntoon saattamisesta aiheutuneet kulut on saatu
lahjoituksina. Myynnistä saatava
tuotto käytetään Suomen-poikien
hyväksi.
Kirja on noin B5 kokoinen kovakantinen ja siinä on 252 sivua.
ISBN 978-951-97557-6-2
Kirjan hinta on 20 euroa. Kirjan kustantaja on Suomen Sotaveteraaniliitto.
Kirjaa on saatavissa Helsingin
Seudun Sotaveteraanipiirin toimistosta ja Espoon Sotaveteraanien toimistosta.
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KULTTUURIJAOSTO
TIEDOTTAA
Helsingin Kaupunginteatteri
perjantaina 30.9.2011 klo 19.00

KATRI HELENA
Suomen sinivalkoisimmaksi ääneksi kutsutun
Katri Helenan häikäisevä ura on nyt musikaalina.
Sanna Majuri on Katri, muissa rooleissa mm.
Sinikka Sokka, Lasse Pajunen, Sari Siikander,
Eija Vilpas; 12-henkinen orkesteri ja tanssiryhmä.
Bussikuljetus.
Hinta: 51 euroa.
Ilmoittautuminen viimeistään 14.9.2011:
Eeva Kalin 040-756 8219.
Helsingin Kaupunginteatteri
tiistaina 8.11.2011 klo 19.00 (ennakko)
Aleksandr Ostrovski

METSÄ
Suurella näyttämöllä vietetään todellista teatterin juhlaa, kun kotimaassaan ja maailmalla
ylistetty venäläinen Juri Solomin ohjaa tämän
klassikkonäytelmän. Ryhmässään hänellä on
huippunimiä Esko Roineesta Lasse Pöystiin
ja Asko Sarkolaan, Tiina Pirhosesta Eija Vilppaaseen ja Kreeta Salmiseen. METSÄ
kiteyttää ahneuden ja vapauden taistelusta jotakin ikiaikaisen olennaista. Ensi-ilta 10.11.
Suomen Kansallisooppera
tiistaina 13.12.2011 klo 19.00
Aarre Merikannon ooppera

JUHA
Tuttu kertomus vanhasta miehestä, nuoresta
vaimosta ja komeasta viettelijästä sijoittuu nyt
aivan uuteen aikaan. Uusi JUHA hätkähdyttää
ja ihastuttaa.
Naispääosassa Camilla Nylund, Juhan roolissa Jaakko Kortekangas/Tommi Hakala ja Shemeikkana Jyrki Anttila.
Kesto 2 t 20 min, 1 väliaika. Esityskieli suomi.
Bussikuljetus.
Hinnat: tammenlehväveteraanit 14 euroa, eläkeläiset 70 euroa.
Ilmoittautuminen viimeistään 12.10.2011:
Lotta Riisalo 09-4128 948.
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Kuntoutusloma Viimsi-kylpylässä Virossa 23. - 30.10.2011
Yhdistyksemme sosiaalijaoston tuella järjestetään kuntoutusloma 23. - 30.10.2011 Viimsi-kylpylässä, joka sijaitsee noin 10 km Tallinnasta itään.
Kuntoutusta voivat hakea keräysvaroista maksettavaan tukeen oikeutetut RS, RP ja
MR -tunnuksen omaavat jäsenet, yhdistyksen
varsinaisiksi jäseniksi hyväksytyt puolisojäsenet, veteraanien lesket, veteraanin kunnon
vaatima henkilökohtainen avustaja sekä täysin maksavat em. ryhmiin kuuluvat seuralaiset, mikäli varatut paikat sen sallivat.
Sitovat
ilmoittautumiset
viimeistään
28.9.2011 mennessä Sinikka Lallukalle, puh.
050 514 6010 tai
sähköposti sinikka.lallukka@kolumbus.fi.
Ilmoittautumisen jälkeen hakijalle postitetaan matkaohjelma tuki-, ym. tietoineen ja
20.9.2011 erääntyvä lasku.
Tervetuloa!						
Sosiaalijaosto

M at t i K a lt o k a r i

Palstarinteen kesäjuhlaa vietettiin
aurinkoisessa säässä. Juhlassa oli
mm. Toivo Nikanderin kirjoittama
näytelmä Veljeä ei jätetä ja Eino
Luostarisen puhe.
Yhdessä laulettiin tuttuja lauluja ja rupattelun jälkeen nautittiin
kahvit maukkaine voileipineen

ee r o - j u h a n i j u h o l a

ee r o - j u h a n i j u h o l a

Palstarinteen isäntä Ville Åkerlund nosti salkoon veteraanien isännänviirin

Pilvibongausta
Pilvien bongaaminen on nyt tullut
muotiin. Se oli menneenä kesänä
niin suosittua, että jopa valtakunnan päälehden kuukausiliite teki
siitä suuren jutun.
Minä olen harrastanut pilvien
bongaamista jo vuosikausia ennen
kuin se edes tuli muotiin. Sain jopa
entisen työkaverin perheeltä Pilvibongarin kirjankin syntymäpäivälahjaksi. Sellainenkin kun on ilmestynyt. Kiitos Merja ja Kari !
Asuin aiemmin korkean kivitalon ylimmässä eli seitsemännessä kerroksessa. Kun menin päiväunille makuuhuoneeseen, en nähnyt
ikkunasta mitään muuta kuin taivaan ja pilvet. Silloin rupesin seuraamaan pilvien kauneutta, muotoa
ja muuttumista. Kuinka nopeasti
ne kulkivat ja kuinka pian ne aina

vaihtoivat olemustaan.
Pilvibongarin kirjan kanssa seison nykyään parvekkeella ja tutustun aivan uusiin pilviulottuvuuksiin. Tunnen jo nimeltä muitakin
kuin kumpupilven, sadepilven ja
jalaspilven. Asun nykyään alemmissa kerroksissa, mutta kyllä toiseenkin kerrokseen näkee taivaan.
Ja pilvien alla näen pelkkiä meheviä vihreitä puita, joita en sinne
ylimpään kerrokseen nähnyt lainkaan. Joten senkin luonto tarjoaa
minulle vielä lisäkauneutena, sillä
rakastan myös puita.
Tässä teille upeita pilvien nimiä:
untuvapilvi, mantelipilvi, hahtuvapilvi, harsopilvi, sumupilvi, pallopilvi, suihkuvirtausuntuvapilvi,
lakkipilvi, meduusan näköinen pilvi, aaltopilvi ja niin edelleen, pil-

villä on satoja nimiä. Viime mainittu on kaikkein harvinaisin, olen
nähnyt sen vain kerran. Siis pilven
alareunat ovat kuin aallonhuippuja. Tosi kaunis pilvi, joka sekin
muuttaa muotoaan hyvin nopeasti,
joten täytyy olla tarkkana, että ehtii sen nähdä.
Pilvien bongaaminen on maksutonta ja ihanaa ajanvietettä. Suosittelen kaikille. Voitte yhtä aikaa
nähdä taivaalla viiripilven, vyörypilven tai väripilven
Pilvibongailun avulla voi myös
saada uusia ystäviä, toisia pilvibongaajia
Anja Katavisto
Gavin Pretor-Pinney: Pilvibongarin Taskuopas
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TOIMINTAKALENTERI

SYKSY 2011
Toimintaryhmät

Soitinyhtyeen harjoitukset torstaisin klo 18 (tarvittaessa) Aarnivalkean koululla. Kuoron harjoitukset
perjantaisin klo 15.45-18.30 Tapiolan palvelukeskuksessa (TPK). Kuntovoimistelua: Tapiolan kuntosali
(Kauppamiehentie) tiistaisin klo 11-12 ja perjantaisin klo 13-14 (Väinö Rantio). Leppävaaran uimahalli
(Veräjäpellonkatu 15) tiistaisin ja torstaisin klo 10-11
(Aimo Virkki). Tapiolan palvelukeskus (TPK) tiistaisin ja torstaisin klo 9.30-11. Lentopalloa Tapiolan
urheiluhalli maanantaisin ja perjantaisin klo 10.3012.00 (Eero Rasanen). Ilma-aseammunta Tuulimäen
liikuntahalli maanantaisin klo 13-14 ja torstaisin klo
12-13 (Väinö Rantio). Petankki Tuulimäen liikuntahalli torstaisin klo 10.30-12 (Martti Pulkkinen). Hiihtotapahtumat, kuntoliikuntajaoston erikoistapahtumista Länsiväylässä. Toimintaryhmät kokoontuvat
koko vuoden kesäkuukausia lukuun ottamatta.
Toimintakalenterissa käytetyt lyhenteet
EHT Espoon hengellinen toimikunta, HA Hallitus,
KI Kirkkonummen jaosto, KJ Kulttuurijaosto, KR
Kuoro, KU Kuntoliikuntajaosto, LE Lehtijaosto, NA
Naisjaosto, PT Pohjoinen jaosto, SO Sosiaalijaosto,
SY Soitinyhtye, VJ Valistusjaosto, EKK Espoon kulttuurikeskus, TPK Tapiolan palvelukeskus, TUU Tuulimäen väestönsuoja, UKV Ukonvaajan toimisto.

SYYSKUU
Viikko 38 Espoon Sotaveteraanilehti 3/2011 ilmestyy. LE
Ma 19.9.
14.15
Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa.
Esitelmien aiheet: kts. erillinen ilmoitus
lehdessä. VJ
Ti 20.9.
9.00
Laululeiri Hvittorpissa. KR
Ma 26.9.
14.15
Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa.
VJ
15.30
Naisjaoston sisarilta. ”Kenttäpostia Marsalkan sotilaspalvelijalta 1938-1943”. Synnöve From kertoo kirjastaan ”Missä on From”.
NA
Ti.27.9. Syystalkoot Palstarinteellä. Hoitokunta.
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LOKAKUU
Kaupungin teatteri: ”Ihmisen osa”, pääosassa Ritva
Valkama ja teatteri Avoimet ovet: ”Raudanluja rakkaus”, pääosassa Katri-Helena. Esitysten ajankohdat selviävät myöhemmin. KJ
Ma 3.10.
14.15
Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa.
VJ
Pe 7.10.
14.00
Iloinen iltapäivä Leppävaaran palvelutalossa. PT
Ma 10.10.
14.15
Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa.
VJ
15.30
Naisjaoston sisarilta. ”Sota-ajan lääkehuolto”. NA
Ti 11.10.
13.00
Veteraanitapaaminen
seurakuntatalolla.
Syyskokous. KI
Ke 12.10.
14.00
Tanssit EKK:ssa. Soitinyhtye. NA, SY
Ma 17.10. Espoon Sotaveteraanilehden 4/2011 aineiston viimeinen jättöpäivä. LE
14.15
Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa.
VJ
Su-su 23.-30.10.
Kuntoviikko Viimsissä. Tiedustelut Sinikka Lallukka puh. 050 514 6010.
Kuntoutuspäivä Someron Lamminniemessä, katso ilmoitusta Länsiväylästä. SO
Ma 24.10.
14.15
Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa.
VJ
15.30
Naisjaoston syyskokous. NA
Ma 31.10.
14.15
Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa.
VJ

MARRASKUU
Teatterimatka, aika avoin. KI
Ma 7.11.
14.15
Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa.
VJ
15.30
Naisjaoston sisarilta. Sisarten syntymäpäivät. NA
Ti 8.11.
13.00
Veteraanitapaaminen seurakuntatalolla. KI
Ma 14.11.
14.15
Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa.
VJ
Ma 21.11.
14.15
Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa.
VJ
15.30
Naisjaoston sisarilta. Puheenjohtaja Elsi
Tuominen kertoo Maanpuolustusnaisten
toiminnasta. NA
Ke 23.11.
14.00
Tanssit EKK:ssa. Soitinyhtye. NA, SY
Pe 25.11.
18.00
Yhdistyksen joulujuhla Hanasaaressa. NA,
KJ
Viikko 48 Espoon Sotaveteraanilehti 4/2011 ilmestyy. LE
Ma 28.11.
14.30
Espoon Sotaveteraanien syyskokous
TPK:ssa. HA

JOULUKUU
Kunnan järjestämä veteraanien pikkujoulujuhla, aika
avoin. KI
Su 6.12. Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet:
Espoo: katso ilmoituksia lehdistä.
Kirkkonummi
Klo 11.30 Seppelten lasku sankariristille, kaksikielinen
jumalanpalvelus Kirkkonummen kirkossa.
klo 13.00 kahvitilaisuus ja klo 14 juhla, järjestää kunta. KI
Pe 9.12.
14.00
Joulujuhla Fontana Lepolammissa. PT, KI
Ma 12.12.
15.00
Naisten järjestämä puurojuhla TPK:ssa. NA
Ti 13.12. Varaus : ooppera ”Juha”. Tarkemmat tiedot
myöhemmin. KJ

Valistusjaoston esitelmäsarja syksyllä 2011
Tapiolan Palvelukeskuksessa
maanantaisin klo 14.15
5.9.

Lenita Airisto
Eläköön 100 vuotta!

12.9.

Prof. Eija Kalso
Kivunhoidosta

19.9.

Prof. Osmo A. Wiio
Aiheuttaako televisio väkivaltaa?		

26.9.

Kenr.ltn Heikki Koskelo
Salpalinja ja sen merkitys

3.10.

Prof. Tari Haahtela
Allergian alkuperä

10.10. Kansliapäällikkö Arto Räty
Ajankohtaista puolustushallinnossa		
17.10. AA Salme Sandstöm
Asianajajan tehtävät ja vastuu
24.10. Prof. Kimmo Porkka
Syövän täsmähoito		
31.10. Prof. Esko Valtaoja
Maailmankaikkeuden synty.
Tieteen kanta.
7.11.

Professori Pekka Jauho
Lentäjäkoulutus sotiemme aikana

14.11. Prof. Juha Kere
Genetiikasta			
21.11. FM Paavo Helistö
Konsta Jylhä ja
suomalainen kansanmusiikki 		
28.11. SYYSKOKOUS

Espoon Sotaveteraanit ry:n

joulujuhla

Hanasaaren kulttuurikeskuksessa
perjantaina 25.11.2011 klo 18.00
Hyvää jouluruokaa ja joulupukki
Soitinyhtye tanssittaa
Naisjaosto ja Kulttuurijaosto
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Näillä pärjää
Meillä on vaimon kanssa aika samanlainen
maku monien asioiden ja paikkojen suhteen. Jos lähdemme mökille, pistäydymme
tankkaamassa ABC:llä ja täytämme samalla
ruokakassin. Välillä piipahdamme vaikkapa
Fransmannissa herkuttelemassa tai lomailemassa Sokos Hotelleissa.
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Lähde: Tampereen Sotaveteraani -lehti

S-Etukortilla maksaessamme kerrytämme
Bonusta yli 2000 bonustoimipaikasta Suomessa. Ja kaiken päälle vielä maksutapaetua
kaikista maksutapaedun piiriin kuuluvista
ostoista S-ryhmän Suomen toimipaikoista.
Asiakasomistajamatkoistakin kertyy Bonusta, joten nautinnot ovat moninkertaisia!

