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Elokuva Tali-Ihantala �944 oli 
osa Suomen itsenäisyyden 90-
vuotis-juhlavuoden ohjelmis-
toa. Neljälläkymmenellä eri 
paikkakunnalla järjestettiin 
joulukuun 5. päivänä elokuvan 
ennakkonäytöksiä veteraaneille 
ja lukiolaisille. Idea oli hyvä ja 
odotukset korkealla. Elokuvan 
piti ennakkotietojen mukaan  
kertoa Ihantalan ihmeestä rin-
tamalla olleiden tavallisten ih-
misten kautta.

Espoolaiset veteraanit pois-
tuivat esityksestä pettyneinä. 
Elokuva ei vastannut ennakko-
odotuksia. Se oli yleisin arvio, 
kun veteraanit ja lukiolaiset 
pohtivat näkemäänsä kaupun-
gin järjestämässä kahvitilaisuu-
dessa. 

Kiitosta ei herunut. Elokuvaa 
pidettiin sekavana, vain lähi-
taisteluja kuvaavana elokuvana. 
Aseet kolisivat, räiske ja pauke 
oli korvia särkevää.

Pääosassa olivat tykit ja 
panssarit, miehet jäävät kasvot-
tomiksi eikä päähenkilöitä nou-
se esiin. “Verta ja katkottuja 
jäseniä oli liikaa.” Vaikka val-
kokankaalle ilmestyneet kertoi-
vatkin jotain sotatapahtumien 
suurista linjoista, jäi sotahisto-
riaan perehtymättömälle epä-
selväksi Tali-Ihantalan torjunta-
voiton merkitys. Taistelussahan 
pysäytettiin venäläisten etene-
minen ja pelastettiin Suomi.  

Lukiolaispoika kyseli häm-
mentyneenä, oliko tämä ame-

rikkalaisvaikutteista “äksöniä” 
vaiko tosipohjaista kerrontaa. 
Upseerit näyttävät olevan etusi-
jalla.  

Joku veteraani ihmetteli, mil-
laiseksi surkimukseksi melkein 
kansalliseksi ikoniksi muodos-
tunut  marsalkka Mannerheim 
kuvataan. Vaikka suurta vastuu-
ta kantava Mannerheim  kesäl-
lä �944 ymmärrettävästi oli ää-
rimmäisen rasittunut, hän tuskin 
sentään näytti elokuvan mukai-
selta nälkäkurkea muistuttaval-
ta ruipelolta.

Ihantalassa panssaridivisi-
oonan tykistön viestitykses-
tä vastanneen  veteraanin mie-
lestä ruotsalaiskomppania saa 
elokuvassa suuremman huomi-
on kuin se ansaitsee. “Muona-
vahvuudessa komppania oli, ei 
taisteluvahvuudessa.” Rintama-
lohkollaan sen teho oli olema-
ton. “Epätodellista oli, kun  elo-
kuvassa mies ajelee partaansa ja 
meikäläiset olivat kolme vuo-
rokautta tilanteessa, jossa itses-
tään ei voinut huolehtia.” Komp-
pania hajaantui metsään. Siellä 
se koottiin ja kotiutettiin.

Elokuvan musiikki sai kiitos-
ta. Äänen ja kuvan yhteistyötä 
pidettiin onnistuneena. 

Elokuvan tuotto on luvattu 
veteraanijärjestöille. Veteraanit 
odottavat mielenkiinnolla tie-
toa, paljonko veteraanijärjestö-
jen talous elokuvan tuotolla ko-
henee. 

Niilo Ihamäki 

Tali-Ihantala -elokuva oli pettymys
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Puheenjohtaja Toiminnanjohtaja

Onnentoivotukset jäsenillemme 
kuluvalle vuodelle!

Taas on sotiemme veteraanien 
keski-ikä noussut yhdellä vuodel-
la.
Onneksemme meistä on nykyisin 
ryhdytty pitämään hyvää huolta. 
Kuntoutusta saa nykyisin jo lähes 
joka lähtöön. 

Kiitos kuuluu monelle tahol-
le. Meitä lähellä ovat tietysti kau-
pungiltamme saatavat palvelut. 
Kuntoutusohjaajat Merja ja Mari 
saavat meiltä suuret kiitokset ku-
luneesta vuodesta. Harmiksemme 
Mari lähti vuoden vaihteessa mui-
hin tehtäviin. Olemme saaneet uu-
den ohjaajan, jota en ole vielä ta-
vannut muuten kuin puhelimessa. 
Äänestä päätellen voin ennustaa, 

että hän tulee hyvin toimeen mei-
dän kanssamme.
Tervetuloa Jaana Väisänen!

Joulukuun lopulla tuli tietooni 
miellyttävä uutinen, Espoon Aree-
nan toimitusjohtaja Färid Ainetdin 
on myöntänyt meidän yhdistyk-
sellemme maksuttoman oikeuden 
käyttää areenan tiloja. Hänelle suu-
ret kiitokset myönteisyydestään. 
Liikunta on erittäin tärkeä tervey-
den ylläpidossa meidän ikäpolvel-
lemme. Ehkä tärkeämpää kuin luu-
lemmekaan.

Hallituksen edustajana on ilo 
saada esittää suuret kiitokset myös 
yhdistyksemme jäsenille innok-
kaasta osallistumisesta moniin ti-
laisuuksiin, joita ovat järjestäneet 
uutterat vastuuhenkilöt eri jaos-
toissa ja työryhmissä. Heille eri-
tyiset kiitokset tuloksellisen toi-
minnan ylläpitämisestä.

Myös monet kiitokset lukui-
sille yhteistyökumppaneille, joil-
ta olemme saaneet monenmoista 
apua ja tukea kuluneen vuoden ai-
kana.

Kuluva vuosi on yhdistyksem-
me 50-vuotisjuhlavuoden aatto-
vuosi. Työtä on varmasti paljon. 
Toivomme jäseniltämme merkittä-
vää aktiivisuutta juhlavuoden val-
mistelutyöhön.

Eino Luostarinen

Kuten edellisessä numerossa ker-
roin, yhdistys on parantamassa tie-
donkulkua netissä olevien kotisi-
vujen avulla

Nyt tämä hanke on toteutu-
nut. Yhdistyksellä on omat koti-
sivut osoitteessa www.espoon-
sotaveteraanit.fi. Siellä on 
paljon tietoa yhdistyksestäm-
me, jopa lehtikin luettavissa. 
Tiedämme hyvin, ettei monella-
kaan veteraanilla ole tietokonet-
ta ja yhteyttä nettiin, mutta on var-
maan sukulaisia, ystäviä ja tuttuja 
joiden kautta tieto saattaisi kulkea 
vaikka molempiin suuntiin. Onko 
Sinun kohdallasi niin? Anna mei-
dänkin kuulla sellaisesta henki-
löstä. Ei silti ikäkään ole esteenä 
näihin uusiin systeemeihin tutustu-
essa, tuleepa mieleeni yli 90-vuoti-
as veteraanimme, joka aktiivisesti 
käyttää tietokonettaan.

Eero-Juhani Juhola

Ansioituneita 
muistettiin

Syyskokouksessa jaettiin viisi kul-
ta- ja kymmenen hopeista ansio-
merkkiä yhdistyksessä aktiivisesti 
toimineille. Kultaisen ansiomerkin 
saivat Håkan Blomberg, Raimo 
Elonsalo, Keijo Huotari, Tert-
tu Puhakka ja Jaakko Seiro. Ho-
peisella ansiomerkillä palkittiin 
Lauri Boman, Kauko Holvitie, 
Kirsti Ilveskero, Aarno Karhilo, 
Simo Kettunen, Juho Kurkinen, 
Raimo Saaristo, Pertti Siren, 
Hugo Suoyrjö ja Olavi Virolai-
nen. Merkkien jaon suorittivat pu-
heenjohtaja Pentti Laamanen, 
puheenjohtaja Eino Luostarinen ja 
toiminnanjohtaja Eero-Juhani Ju-
hola. Terttu Puhakka kiitti merk-
kien saajien puolesta. 

Uudet jäsenet 2007
Aaltio Ritva Marjatta
Ahtola Ela Anita
Antonius Irene
Auvala Sinikka Eila Sisko
Berg Erkki Ilkka Juhani
Fagerström Börje R.T.
Färm Pirkko
Grönlund Eino Kustaa Antero
Grönlund Heikki J
Hesso Erkki Juhani
Hiltunen Asser Anton
Hukkanen Anja Anneli
Ikonen Erkki Ilmari
Ikonen Ossi Antero 
Kagan Terje
Kainulainen Anna-Liisa
Kainulainen Atte Markku
Kalin Eeva Aino Helena
Kangasniemi Otto Olavi
Koponen Antero Arvo
Korhonen Hannu
Kovanen Teemu Tapio
Köpsi Kaisu Marketta

Laakso Maire Tuulikki
Lamminen Vesa Tapani
Lehmusvuo Reino Olavi
Lehtinen Irina
Mäkelä Lauri Johannes
Nurmi Kaarina
Närhi Kari Juhani
Ojanperä Sinikka Kyllikki
Paula Kalle
Pehkonen Marja Hillevi
Pirhonen Maija-Liisa
Pulkkinen Leo Petter
Pulkkinen Meeri
Rainto Irja Annikki
Rautoja Vuokko Anneli
Rousi Torsti Ilmari
Ruokosuo Tuire Johanna
Ruuskanen-Sere Irma
Salo Heikki Tapio
Salonen Viljo Olavi
Savolainen Jussi
Sorvettula Olli Aatto Juhani
Sundberg Reino Harald
Tikka Maija-Liisa
Vuorinen Pertti Nikolai 
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Saadessani tavata Auvo Räsä-
sen (s. 4.9.�9�3) haastattelua var-
ten huomasin hyvin nopeasti, että 
edessäni istui moniosaaja; mies, 
joka on monen toimen mies ja jolla 
energiaa piisaa edelleenkin. Näh-
tyäni hänen sotaveteraanihistorian-
sa vuosilta �94� -�944 laivastossa, 
oli helppo arvata, että hän on pur-
jehtinut jo nuorena ja siten lähte-
nyt suorittamaan rintamapalvelua-
kin merille.

Useiden hänelle myönnettyjen 
ansiomerkkien joukossa on mai-
nittu Lapin sodan mitali. Tämä sai 
minut kysymään, mikä yhteys hä-
nellä oli Lapin sotaan. Sehän selvi-
si heti; Auvo Räsänen oli mukana 
Röytän maihinnousussa Pohjan-
lahden perukoilla Kemin lähistöl-
lä. Tämä maihinnousu on ainoa tai 
harvinainen Suomen armeijan so-
dan aikana tekemä. 

Sodan jälkeen alkoi siviilitoi-
mien ehtymätön työmaa sekä suur-
ten että pienempien yhtiöiden ja 
erilaisten organisaatioiden palve-
luksessa ja jäsenenä. Keskustelus-
samme tuli esille myös hänen en-
nakkoluuloton asenteensa uusiin 
asioihin ja laitteisiin. Hän oli yksi 
tietotekniikan uutuuksiin tutustuja 
mm. Hannoverin messuilla, jotka 
olivat alan ”Mekka” ja ovat vahva 
tekijä vieläkin. Kehittyneiden ko-
neiden ja laitteiden maahantuon-
ti ja käyttökoulutus olivat omiaan 
vauhdittamaan Suomen talouselä-
män vahvaa nousua. Näissä mer-
keissä Auvo teki paljon töitä luen-
noimalla mm. Helsingin ja Turun 
kauppakorkeakouluissa, julkaise-
malla artikkeleita ja kaksi markki-

Kunniajäsen
Auvo Räsänen

nointi- ja konttoritekniikkaa käsit-
televää teosta. Kun kysyin, miten 
hän jaksoi puurtaa tässä mylläkäs-
sä, niin hän kertoi filosofiansa ole-
van samantyyppinen kuin eräällä 
valtakuntamme ex-johtajalla: ”tär-
keintä on liike kohti päämäärää”. 

Jaksamista on aina pönkittä-
nyt vielä tänäpäivänäkin jatku-
va monipuolinen liikuntaharras-
tus. Edelleen Auvo pelaa tennistä, 
pyöräilee, käy laskettelemassa jne. 
Henkisen kunnon ylläpitämiseksi 
hän saa virikkeitä mm. teatterista, 
kirjallisuudesta ja kuvataiteesta.

Auvo Räsäsen toiminnan ku-
vaamisesta Espoon Sotaveteraa-
nit ry:ssä tulisi liian pitkä juttu, jo-
ten ohessa on lähinnä niitä asioita 
ja ansioita, jotka ovat osaltaan vai-
kuttaneet hänen kutsumiseensa yh-
distyksemme kunniajäseneksi.

Auvo Räsänen 
-  on ollut hallituksen jäsen 
- on eteläisen jaoston puheenjoh-

taja 
-  on tukineuvoston jäsen
- on järjestänyt soututapahtumia  

(ohjelmat, veneet, luvat, kulje-
tukset - -))

-  on hankkinut  tietokoneen kor-
suun ja arvokkaita palkintoja  

   käyttöömme
-  on ollut 40-vuotisjuhlatoimikun-

nan jäsen
-  on 50-vuotisjuhlatoimikunnan 

jäsen 

Toivotamme hänelle hyvää jatkoa 
ja energisiä vuosia  edelleen

Pertti Sassi 
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Auvo Räsänen kutsuttiin yhdistyk-
sen kunniajäseneksi syyskokouk-
sessa.
Puheenjohtaja Eino Luostarinen 
luki hallituksen kutsukirjeen.

Räsänen laskettelurinteessä San 
Antossa Tirolissa.
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Kalevala puhuu metsän ehtoisasta 
emännästä, mutta mielestäni adjek-
tiivi ehtoisa sopii kuvaamaan sekä 
Maila että Niilo Pankkaa Palstarin-
teen isäntäväkenä. Toki he ovat ol-
leet mukana sotaveteraanitoimin-
nassa monella muullakin tavalla, 
mutta Palstarinteestä heidät ehkä 
parhaiten tunnetaan.

Niilo Pankka, tutuille Nipa, (s. 
�9�4) toimi Palstarinteen isäntänä 
vuodesta �993 kesään �006, jol-
loin hän sairastui, ja sitä ennen hän 
toimi majan apuisäntänä. Maila (s. 
�9�7) toimi majan taitavana emän-
tänä. Niilo, iloinen ja vilkas karja-
lainen, on kotoisin Viipurin maa-
laiskunnasta. Sotaan hän osallistui 
Kannaksella, jossa hän haavoittui 
heinäkuussa �944. Nipan huumori 
on loputonta. Vielä sairastuttuaan-
kin hän on jaksanut laskea leikkiä. 
Maila, vaikka onkin kotoisin Tu-
run puolesta, on melkein yhtä vil-
kas ja iloinen kuin aviomiehensä.

Niilo ja Maila tunsivat melkein 
kaikki Palstarinteelle tulijat ja oli-
vat hymyillen toivottamassa heidät 
tervetulleiksi. He loivat sinne lep-
poisan ja iloisen tunnelman ja huo-
lehtivat kaikista kävijöistä. Kysel-
tiin kuulumiset, laskettiin leikkiä 
ja naurettiin yhdessä, ja kun koos-
sa oli sotaveteraaneja, muisteltiin 
joskus sotakokemuksia, mutta po-
litiikasta ei puhuttu. Samanlaise-
na yhdessäolo on jatkunut Palsta-
rinteellä parina viime kesänäkin, 
mutta harvenevin joukoin, kun ve-
teraaniväki vanhenee ja vähenee.

Palstarinteen keittiö on pieni ja 
puutteellinen, mutta Maila apulai-
sineen loihti siellä hyvää ruokaa ja 
hyvää kahvia. Talon ja saunan siis-
teydestäkin oli huolehdittava. Nipa 
huolehti talon ja pihan kunnosta. 
Joku sanoikin, että Pankat hoitavat 
Palstarinnettä kuin omaansa.

Maila ja Niilo viihtyivät Palsta-
rinteellä ja yöpyivät siellä usein. 
Maila sanoikin joskus, kun yhdes-
sä ihailtiin näköalaa, että täällä sie-
lu lepää.

Niilo ja Maila Pankka
Palstarinteen 
ehtoisa isäntäväki

Niilo ja Maila Pankka ovat muu-
tenkin olleet aktiivisia sotaveteraa-
nitoiminnassa. Niilo Pankka on  
Espoon Sotaveteraanit ry:n kun-
niajäsen. Hän on liittynyt yhdis-
tykseen vuonna �987. Hän oli poh-
joisen toimintajaoston jäsenenä 
noin �5 vuotta, siitä puheenjohta-
jana seitsemän vuotta ja sitä ennen 
varapuheenjohtajana. Yhdistyksen 
hallituksen jäsenenä hän oli kak-
si vuotta. Hän toimi mm. hauta-
jaisissa havuseppeleen laskijana. 
Musikaalisena miehenä hän lauloi 
hanuriystävänsä säestämänä vete-
raanien tilaisuuksissa milloin mis-
säkin, esimerkiksi Ruotsin laivoil-
la veteraanien laivaseminaareissa.

Mailakin oli pohjoisen toimin-
tajaoston jäsenenä noin �5 vuot-
ta. Hän toimi jaoston emäntänä. 
Jaoston tilaisuuksissa herkuteltiin 
monta kertaa hänen leipomillaan 

maukkailla pullilla. Hän on nais-
jaoston jäsen ja oli aikoinaan ak-
tiivisesti mukana naisjaoston toi-
minnassa ja kuului vuosikausia 
naisjaoston johtokuntaan.

Niilo ja Maila Pankka ovat toi-
mineet myös eläkejärjestössä, ja 
Niilo kävi laulamassa ja tanssit-
tamassa ihmisiä eläkeläisten tilai-
suuksissa ja palvelutaloilla. Järjes-
töjen ilmoituksissa oli usein, että 
musiikista huolehtivat Nipa ja Juk-
ka.

Ansioistaan Niilo on saanut Es-
poo-mitalin.

Niilo Pankan sairausaika on ku-
lunut vuoroin kotona, vuoroin sai-
raalassa, ja Maila on iästään huo-
limatta jaksanut toimia miehensä 
omaishoitajana.

Pirkko Heikkinen

Maila ja Niilo Pankalle Palstarinne tuli tutuksi ja rakkaaksi.

Kulttuurijaosto tiedottaa:

”Aurinko ja minä”
 Helsingin kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä

ESITYSPÄIVÄ  MUUTTUNUT
  Uusi esityspäivä on

  tiistai 15.4.2008

Jos tämä uusi esityspäivä ei sovi Sinulle, niin ilmoita

Terttu Puhakalle  4�� 8693   tai    Lotta Riisalolle    4�� 8948
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Hän aloitti karrieerinsa lähetys-
töavustajana Washingtonin suur-
lähetystössä vuonna �954 ja kier-
rettyään lähes koko maapallon 
erilaisissa lähetystötehtävissä päät-
ti uransa ulkoministeriön alivaltio-
sihteerinä 80-luvun lopulla tehtä-
vänään poliittiset asiat. Hän joutui 
kuitenkin vielä Martti Ahtisaaren 
sijaiseksi valtiosihteerin virkaan, 
kun Ahtisaari määrättiin Jugosla-
viaan ja jäi eläkkeelle �993. 

”Enemmän työ on todellakin 
ollut normaalia lähetystötyötä ja 
Suomen esillä pitämistä kansain-
välisessä kentässä. Mutta se kaikki 
on ohi ja mennyttä”, sanoo Karhi-
lo, jonka upeassa Westendin-kodis-
sa istuimme keskustelemassa juu-
ri sinä päivänä viime joulukuussa, 
jolloin Venäjän presidentti Putin 
nimitti seuraajakseen varapäämi-
nisteri Medvedevin. Siitä siirtyi-
kin keskustelumme Venäjään, jon-
ka tilanteen Karhilo tuntee todella 
hyvin, sillä hän oli Moskovassa 
diplomaattina kahteenkin ottee-

Suurlähettilään värikäs elämä
Sana ”suurlähettiläs” tuo ensimmäiseksi mieleen glamourin täyttä-
män upean uran, hienot diplomaattikutsut ja maailman suurkaupun-
git. Onhan se sitäkin, mutta se taitaa olla enemmänkin hankalaa 
rahtautumista maasta toiseen, tiedon hankkimista aina uudesta ase-
mamaasta, kansainvälisten asioiden hallitsemista ja rankkaa työtä, 
kuten emeritus-suurlähettiläs Aarno Karhilo kertoo Espoon Sota-
veteraani -lehdelle.

seen: ensin 60-luvulla ja sitten 
suurlähettiläänä kuusi vuotta 80-
luvulla.

Käymme kuitenkin nopeasti 
läpi vaiheikkaan uran, joka on vie-
nyt Karhilon yli neljän vuosikym-
menen ajan eri puolille maapal-
loa edustamaan pientä pohjoista 
maatamme. Washingtonista Kar-
hilo siirtyi ensin Rio de Janeiroon 
Brasiliaan, jossa oli kahden hen-
gen minilähetystö, jollaisia Suo-
mella on vieläkin joissakin mais-
sa. Sieltä ura vei mm. Roomaan, 
New Yorkin ja Moskovan kautta 
Tokioon. Viimeksi mainittuun 43-
vuotiaana perheen isänä, jolla oli 
pianisti-vaimo Liisa ja kaksi tytär-
tä Jaana ja Katriina, jotka aloit-
tivat Tokiossa alakoulun. Tokiosta 
tuli niin nopea komennus uudes-
taan New Yorkiin, että lähtöjärjes-

telyihin, maapallon toiselle laidal-
le Suomen kautta siirtymiseen ja 
lisäksi jäähyväisiin ja keisarin ta-
paamiseen jäi aikaa vain kaksitois-
ta päivää. Viime mainittu ei ollut 
pikkujuttu, sillä keisarin tapaami-
sen järjestely vei yleensä paljon ai-
kaa, mutta hovimarsalkka oli niin 
ystävällinen, että sijoitti Karhilot 
tapaamisjonoon, joten sekin hoitui 
tuossa kiireessä. 

YK-suurlähettiläänä 
New Yorkissa Karhilo toimi YK:
ssa suurlähettilään vakanssilla kuu-
si vuotta. Se aika oli aivan eri maa-
ilmasta kuin suurlähetystömaail-
ma, sillä siellä Karhilo oli mukana 
eri komiteoissa ja hoiti Suomen 
suhtautumista YK:n maailmanlaa-
juisiin kysymyksiin.

Sitten hän siirtyi edelleen suur-
lähettilääksi Pariisiin, josta uudel-
leen Moskovaan, missä hän vietti 
yhtä pitkän ajan kuin NY:ssa. Vä-
livuosina hän toimi useaan ottee-
seen myös Suomessa UM:n pal-

Aarno Karhilo ja Anja Katavisto tut-
kivat valokuvaa, jossa Karhilon työ-
toverina Moskovan suurlähetystös-
sä on Anja Kataviston sukulainen.
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Kulttuurimatka Saksaan
21.8. – 25.8.2008

Kohteina München, Freising (jossa sama tasokas hotelli koko 
ajan),
Wasserburg, Oberammergau, Garmisch-Partenkirchen, 
Berchtesgaden. 
Liikkuminen omalla bussilla.
Ryhmän koko �0-�5 henkeä. 
Hinta-arvio ��00 – �300 € /hlö kahden hengen huoneissa.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: 
Eero-Juhani Juhola 80� 650� tai 045 67� 8077.

veluksessa, joten kotimaankin on-
gelmat tulivat tutuiksi. Hän hoiti 
lisäksi Suomen YK:n turvallisuus-
neuvoston ja muita YK:n tehtäviä. 
Suomesta käsin hän toimi kolmes-
sa ETYKin alueellisessa temaatti-
sessa konferenssissa, joissa hän oli 
suomalaisen virkamiesdelegaation 
puheenjohtajana Kööpenhaminas-
sa, Pariisissa ja Moskovassa.

Aarno Karhilon uran ja eri teh-
tävien yksityiskohtainen selosta-
minen veisi puolet tämän numeron 
sisällöstä, joten tyydyn pintapuoli-
seen kuvaamiseen eli, kuten Kar-
hilo itse sanoi: ”Me käymme läpi 
tämän, kun sinä haluat kuulla sen, 
mutta sitten me voimme unohtaa 
sen.”

Kahdeksaa kieltä sujuvasti pu-
huva, lainopillisen koulutuksen 
saanut Karhilo kertoi elämästään 
niin värikkäästi ja hänen kokemuk-
sensa UM:n karrieerissa ovat olleet 
niin elämyksellisiä, että tulen ky-
syneeksi, miksi hän ei ole kirjoit-
tanut virkaurastaan kirjaa, kuten 
monet suurlähettiläät ovat tehneet. 
”En ole kirjoittanut enkä aio kir-
joittaa. Ei minulla olisi niin paljon 
sellaista lisättävää, mitä muut kol-
legani eivät olisi jo sanoneet näis-
tä paikoista, siis YK:sta, Ranskas-
ta tai Neuvostoliitosta, että se olisi 
aiheellista”, Karhilo hymähtää.

Uskoako tuota? Mies, joka on 
hoitanut Suomen asioita niin kau-
an eri puolilla maailmaa, taitaa olla 
turhan vaatimaton.

Historia ja taide kiinnostivat
Palaamme kuitenkin noihin vuo-
siin, sillä haluan tietää, mitkä 
muistot eri maista ja kohokohtien 
kavalkaadista ovat jääneet erityi-
sesti mieleen. Niitä on paljon, sillä 
Karhilo on laajasti sivistynyt hen-
kilö ja erityisen kiinnostunut tai-
teen eri muodoista, joihin hänel-
lä on ollut tilaisuus tutustua työnsä 
puitteissa.

”Ainoalaatuinen terrakotta-ar-
meija Kiinan Xiangissa, Machu 
Picchu Perussa ja Iguassun mahta-
vat putoukset Brasiliassa”, Karhi-
lo mainitsee kolme kärkielämystä 
vuosien varrelta. Mutta on paljon 
muutakin.

Italian-vuosista jäivät kohokoh-
tina mieleen renessanssitaiteen kes-
kus Firenze upeine  taidemuseoi-
neen, ikivanhoine rakennuksineen, 

Mediceineen ja Botticelleineen, 
mutta myös Roomasta Forum ni-
menomaan sunnuntaiaamuna kello 
viisi, jolloin kaupungissa ei ollut 
liikkeellä yhtään autoa ja kaikkial-
la vallitsi hiljaisuus. Silloin saat-
toi kuvitella olevansa vanhan Roo-
man ajassa. “Silloin voi mennä 
senaatin portaille ja ajatella Mar-
cus Porcius Catoa ja hänen puhei-
taan!” Karhilo on aikoinaan pitkän 
latinan lukenut latinisti, ja hän oli 
todella syvällisesti kiinnostunut 
Rooman historiasta. ”Italiahan on 
täynnä hienoja palatseja ja vanhaa 
kulttuuria”, Karhilo korosti.

”Brasiliassa lensin vaimoni 
kanssa Atlantin rannalta Amazo-
nin osavaltion yli vesitasolla pitkin 
Amazon-virtaa, joka on leveim-
mältä kohdaltaan Päijänteen levyi-

nen. Siellä ei näy toista rantaa ol-
lenkaan. Laskeuduimme useisiin 
kyliin matkan varrella, ja mm. Ma-
naus-nimiseen kaupunkiin, jossa 
kävimme kumiparonien rakennut-
tamassa fantastisessa oopperata-
lossa. Unohtumattomia nähtävyyk-
siä! Ja Brasilian koskemattoman 
luonnon vastakohtana palautuu 
mieleen vielä puolen vuosisadan 
jälkeenkin valtavaa elämäniloa 
pursuava värikäs Rion karnevaali 
Avenida Rio Brancon varrella. Sil-
loin ei vielä ollut katsomoita, vaan 
seisottiin molemmin puolin katua. 
Kolme-neljä päivää! Minähän koin 
kaiken tuon jo puoli vuosisataa sit-
ten, 50-luvulla. Silloin se oli hie-
no vanha, elävä kansan perinne. 
Nythän se on turismia, televisiota, 
massoja ja ulkomaalaisia.”

”Tokion-vuosilta on ehdotto-
masti mainittava Tokion kuului-
sa valtavan suuri kalatori, jossa oli 

Lähettiläsajasta Japanissa Aar-
no Karhilolla on kotonaan muisto-
na japanilainen seinämaalaus vuo-
delta 1640.
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Lipponean piti 
historian oppitunnin
Emeritus puhemies Paavo Lip-
ponen piti historian oppitunnin 
maanantaiesitelmässään joulu-
kuun kolmantena päivänä. Lippo-
sen mukaan menneisyyden hallin-
ta on välttämätöntä ajankohtaisten 
päätösten teossa.  

Viime sotien aikaisia tapah-
tumia tarkastellessaan Lipponen 
muistutti, ettei Ruotsi suinkaan ol-
lut puolueeton. Ruotsin läpi meni 
kaksi miljoonaa saksalaiskuljetus-
ta, ja Ruotsi toimitti Saksaan mm. 
�80 000 tonnia rautamalmia. Kor-
vaukset Saksa suoritti kullassa. 

Suomen sodan jälkeen �809 
Lipposen mukaan voitiin todeta 
kolme voittoa: Venäjä sai Suomen 
kulttuurivaltion, Suomi sai erityis-
aseman ja pääsi osalliseksi Pietarin 
kulttuurista. Ruotsi saattoi omak-
sua uuden Venäjän politiikan; ei 
enää tarvinnut hyökätä itään. Tal-
visota hitsasi suomalaiset yhteen. 
Lipponen ei halunnut ottaa kantaa 
vuoden �9�8 tapahtumien nimeen, 
jota yleisökysymys koski.      - NI

kaikki maailman valtamerien ka-
lat, suuret, pienet, kaikki, kaik-
ki. Tonnikalahan on japanilaisten 
suuri herkku, josta minäkin pidin 
paljon. Kävin torilla japanilaisen 
kokkimme kanssa, ja hänen avul-
laan tutustuin maailman kaloihin. 
Sen kokemuksen jälkeen kalaruo-
at  ovat olleet ehdottomia lempi-
ruokiani!” Tokiossa olisi valtavasti 
muistamista, Karhilo sanoo, mut-
ta päättää unohtaa ne ja toteaa, että 
Japanin vanha pääkaupunki, hie-
nostunut Kioto on ehdottomas-
ti mainittava. Siellä ovat Japanin 
arkkitehtuurin tärkeät palatsit, mu-
seot, kauniit kivipuutarhat ja temp-
pelit, se on ihastuttava kaupunki 
täynnä kauneutta.

”New Yorkissa olen urani aikana 
oleskellut sen verran pitkään, että 
siellä olen voinut tutustua kaupun-
gin lukuisiin maailmankuuluisiin 
taidemuseoihin hieman perusteel-
lisemmin. Vaimoni Liisan pianis-
tiuran ja opetustoiminnan ansiosta 
musiikki ja konsertit ovat luonnol-
lisesti kuuluneet elämäämme kaik-
kialla, missä olemme asuneet.”

Laajasti ja monipuolisesti luke-
neen ja sivistyneen Karhilon kans-
sa keskustelu ryöpsähtää helpos-
ti taiteen ja historian syövereihin, 
mutta nyt on palattava Venäjään, 
joka on tänään kovin ajankohtai-
nen ja josta emme ole puhuneet 
vielä sanaakaan.

Venäjä oma maailmansa
Tämän lehden ilmestyessä ovat 
käsillä Venäjän presidentinvaalit. 
Niinpä palaamme suurlähettiläs 
Karhilon kanssa suuren naapurim-
me asioihin nojautuen hänen Neu-
vostoliiton-aikaisiin kokemuksiin-
sa.

”Minusta on tärkeää huoma-
ta pari asiaa sekä Neuvostoliitos-
ta että Venäjästä, tämä pätee kum-
paankin. Ensimmäinen asia on se, 
että Venäjä ei ole demokratia, vaik-
ka sitä verrataan koko ajan demo-
kratioihin. Venäjä on kuitenkin ai-
van oma maailmansa. Se voidaan 
määritellä, jos niin halutaan, eu-
raasialaiseksi suurvallaksi, sillä on 
huomattava, että Venäjä ei ole Eu-
rooppaa. Se ei ole eurooppalainen 
eikä se myöskään ole aasialainen 
maa. Venäjä on Venäjä. Se on oma 
kulttuuripiirinsä ja oma yksikkön-
sä, jolla on omat käsitykset ja omat 

periaatteet. Se johtuu osittain siitä, 
että Venäjä on niin suuri maa, mut-
ta osittain se johtuu järjestelmästä. 
Myös kansan luonteella on merki-
tystä. Se on muovautunut historian 
tuloksena: kansa arvostaa ja pitää 
tärkeänä, että maassa on johtaja, 
jolta odotetaan tuloksia ja myön-
teistä suhtautumista sekä ratkaisu-
ja. Venäjän johto ja  johtajat päät-
tävät, kansalainen ei päätä, sillä 
kansalainen ei ole tottunut päättä-
mään, eikä hänellä useinkaan ole 
tarkkaa mielikuvaa asioista.

Karhilo jatkaa, että Venäjä ei 
myöskään ole varsinaisessa mie-
lessä diktatuuri – enää. Se oli sitä  
Stalinin aikana. Mutta se ei ole 
sitä Putinin aikana; silti voidaan 
hyvin sanoa, että se on autoritaari-
nen johtajavaltainen maa. Neuvos-
toliitto ja Venäjä ovat lähes täydel-
leen samankaltaiset valtiot joitakin 
detaljeja lukuun ottamatta. Putin 
on sellainen johtaja, jota kansalai-
set arvostavat ja josta he pitävät. 
Mutta se ei johdu niinkään Puti-
nista itsestään. Hän on vain osunut 
oikeaan hermoon ja osannut vali-
ta menettelytavat, jotka soveltuvat 
sille maalle ja kansalle. Kansa on 
tottunut jo Iivana Julman ajois-
ta perinnölliseen tsaarin valtaan, ja 
rajaton valta on keskittynyt tsaarin 
käsiin. Putin menettelee niin kuin 
tsaarit mutta ilman täydellistä itse-
valtiaan valtaa. Valtahan on Puti-
nin johtaman nomenklatuuran, eli 
etuoikeutettujen joukon käsissä. 
Hänellä on ympärillään etuoikeu-
tettujen joukko, joka tukee häntä.

”Kremlin johto on päättänyt pe-
rustaa oppositiopuolueen, joka 
kannattaa Putinia. Ei siis todella-
kaan länsimaisen mallin mukai-
nen demokraattinen oppositio! Se 
lienee tarkoitettu vain hämäämään 
ihmisiä. Nähdäkseni Venäjällä ei 
ole näköpiirissä aineksia vallanku-
moukseen, jollaisen Jeltsin järjes-
ti”, Karhilo korostaa.

Olisi mielenkiintoista keskus-
tella maan asiantuntijan kanssa 
Venäjästä pitkäänkin, etenkin kun 
se on nykyään niin ajankohtainen 
maa, mutta lehtemme tilanpuu-
te estää sen. On vain raapaistava 
pintaa. En kuitenkaan malta vielä 
haastattelun lopuksi olla kysymät-
tä Karhilon suhdetta Natoon, joka 
sekin tätä nykyä hieman niveltyy 
Suomen Venäjä-suhteisiin. Kar-

hilon mielipide on, että Suomella 
olisi monta perusteltua syytä liit-
tyä Natoon, Suomelle se olisi tur-
vallisempaa.

Olen talvisen iltapäivän aikana 
matkustanut suurlähettiläs Aarno 
Karhilon mukana vuosikymmeni-
en ja mannerten halki ja yrittänyt 
kirjata hänen uraansa, joka an-
taa suomalaiselle diplomatialle ih-
miskasvot, Aarno Karhilon kasvot. 
Menneisyydestä on noussut esiin 
rikas muistojen kirjo.

Anja Katavisto
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Tuntien senaikaisen ajatteluta-
van erityisesti virkanimityksissä 
yleisimmin nimitys aiheutti ken-
raalikunnan keskuudessa katke-
ruutta, mikä purkautui sitten kiel-
teisenä asennoitumisena kenraali 
Keinoseen. On kuitenkin muistet-
tava, että presidentti Kekkonen no-
peaälyisenä ja muutoinkin ripeän 
toiminnan miehenä katsoi tavoil-
leen uskollisena saada haluamiaan 
muutoksia nopeasti toteutetuiksi. 
Kenraali Jaakko Valtanen kertoi 
mainitussa tilaisuudessa Keinosen 
toteuttaneenkin Puolustusvoimis-
sa uudistuksia, jotka ovat vieläkin 
voimassa.

Keinosen nimitys Puolustus-
voimain ylimpään virkaan tuo 
esiin varsin mielenkiintoisen asian 
yleensäkin tehtävien hoidossa ja 
henkilöiden nimityskysymyksis-
sä organisaation sisältä alemmas-
ta johtotehtävästä ylempään ja eri-
toten hierarkian ylimmälle tasolle. 
Puolustusvoimain komentaja ku-
ten myös liikeyrityksen toimitus-
johtaja joutuu luonnollisesti teke-
mään päätöksiään pääsääntöisesti  
alaistensa valmistelun perusteel-
la, mutta joskus myös ilman nii-
tä. Molemmissa tapauksissa hä-
nellä on kuitenkin yksin lopullinen 
vastuu. Päätösten onnistuminen on 
huomattavalta osalta riippuvainen 
siitä, miten hänen alaisensa ovat 
asian valmistelleet ja miten he sen 
käytännössä toteuttavat. 

Tätä taustaa vasten tarkasteltu-
na Yrjö Keinosen asema oli epä-
kiitollinen. Muodollisesti hänen 
alaisensa eivät varmaankaan toi-

AULIS LINTUNEN

Kenraali Yrjö Keinonen, 
Puolustusvoimain komentaja 
1965 – 67

mineet Puolustusvoimain ko-
mentajan mielipiteen vastaisesti, 
mutta he eivät kuitenkaan suhtau-
tuneet niihin kovinkaan myöntei-
sesti. Lähtökohdat hänen työlleen 
olivat epäkiitolliset. Eritoten mo-
net hänen lähimmistä alaisistaan 
olivat haluttomia rakentavaan yh-
teistyöhön. Silloiset lehtikirjoitte-
lut osoittavat näin käyneen. Sain 
myös aika läheltä seurata upsee-
riston kannanottoja, mikä osoit-
ti asenneilmapiirin kielteisyyden 
ainakin osassa Puolustusvoimain 
ylintä johtoa. Tällaisessa ilmapii-
rissä nopeaan ja suoraan toimin-
taan luonteensa puolesta tottunut 
henkilö tekee myös helposti vir-
heellisiä ratkaisuja. Sellainenhan 
Yrjö Keinonen oli, vaikka hän oli 
toisaalta myös perusteellisen työn 
tekijä. Sen sain kokea hänen suh-
tautumisessaan omiin harrastuk-
siinsa.

Kenraali Keinonen oli raitis, eri-
tyisesti hiihtourheilua harrastava 
mies. Hän halusi omalla esimer-
killään osoittaa Puolustusvoimain 
palveluksessa olevalle upseeris-
tolle näiden ominaisuuksien posi-
tiivisen merkityksen. Niitäkin sil-
mällä pitäen hän osallistui myös 
innolla Puolustusvoimain mesta-
ruuskilpailuihin.

Olen kokenut kenraali Yrjö Kei-
nosen jopa yli-innokkaan hiih-
don harrastamisen olleen toisaalta  
eräänlainen pakotie hänen vaikeik-
si tuntemiensa ihmissuhteiden vii-

dakossa. Aivan ilmeisesti hänen 
nopea kohoamisensa muodostui 
hänelle itselleen myös henkisek-
si painolastiksi ja oli siten omiaan 
kiihdyttämään hänet nopeisiin rat-
kaisuihin, jotka eivät enää olleet 
presidentille mieluisia ja johtivat 
siten hänen pikaiseen eroonsa ko-
mentajan tehtävistä.
Olen useasti myös ajatellut sitä, 
että  kävikö hänenkin tapaukses-
saan niin kuin aika usein elinkei-
noelämän toimitusjohtajan nimi-
tyksissä on käynyt, että yrityksen 
hyvänä kakkosmiehenä toiminut 
ei ole enää menestynytkään jou-
tuessaan ylimmällä portaalla yk-
kösvastuuseen koko toiminnasta. 
Käsitykseni Yrjö Keinosesta kui-
tenkin on, että silloisissa oloissa 
ja siinä vaiheessa häntä ei olisi pi-
tänyt nimittää Puolustusvoimain 
komentajaksi. Muutamaa vuotta 
myöhemmin hänen todelliset ky-
kynsä olisivat saaneet suotuisan 
ilmapiirin toimia tässä korkeas-
sa tehtävässä. Hänelle olisi silloin 
myös jäänyt aikaa ja malttia ”vau-
rastua”, kuten presidentti Kekko-
nen eräässä kirjassaan kysyy reto-
risesti suomalaisen sodanjälkeisen 
elinkeinoelämämme kehityksestä.

Prikaatikenraali Pentti Airio esitelmöi 5.11.2007 
Espoon sotaveteranien maanantaitilaisuudes-
sa kenraali Yrjö Keinosesta Puolustusvoimain 
komentajana 1960-luvun puolivälissä. Kenraali 
Keinonen oli tunnustettu upseeri viime sotiem-
me aikana. Tasavallan presidentti Urho Kek-
konen, silloinen puolustusvoimain ylipäällik-
kö, halusi saada uudistuksia Puolustusvoimain 
henkilökunnan ajattelutapaan ja nimitti Keino-
sen, virkaiältään kenraalien nuorimmasta pääs-
tä Puolustusvoimain komentajaksi. 

Suomen Marsalkka Mannerheim 
jakoi 14 Mannerheim-ristiä syys-
kuussa 1942. Ristiä vastaan otta-
massa ylikersantti Paavo Suoran-
ta, majuri Auvo Maunula, kadetti 
Yrjö Keinonen ja majuri Jorma Kor-
honen.
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Olen suomalainen ja olen aina saa-
nut elää vapaassa, itsenäisessä ja 
demokraattisessa hyvinvointival-
tiossa. Historiasta tiedän, että va-
pautemme ei ole tullut helpolla. 
Kummatkin isoisäni ovat joutuneet 
lähtemään kotoaan Karjalasta. He 
olivat onnekseen muutaman vuo-
den liian nuoria lähetettäväksi so-
tatantereelle ja auttoivat kotirinta-
malla sotapoikina. Mummini oli 
pikkulotta ja sodan aikana hän ku-
toi sukkia ja kirjoitti kirjeitä tunte-
mattomalle sotamiehelle.

Vanhempani ovat syntyneet so-
dan jälkeiseen Suomeen. Heidän 
lapsuudessaan oli ylellistä, jos jou-
luna sai syödä mandariineja. Mus-
tavalkotelevisio teki vasta tuloaan. 

Minä tulin maailmaan Ruusun 
päivänä �989. Muutaman vuoden 
kuluttua Suomea koetteli vaikea 
taloudellinen lama. Viisivuotiaana 
kysyin äidiltäni, mikä hänen kau-
luksessaan oleva pinssi on. Hän 
vastasi kannattavansa EU:ta, minä 
näytin sormillani voitonmerkin ja 
sanoin, että isä kannattaa IFK:ta. 
Suomesta tuli osa yhtenäistä Eu-
rooppaa.

�8 vuoden aikana olen oppinut, 
että suomalainen on rehellinen, aito 
ja vaatimaton. Suomalainen rakas-
taa saunomista ja viihtyy omissa 
oloissaan. Vanhemmille ihmisil-
le luonto on rauhoittava ympäris-
tö. Nuoret kaipaavat kännykkää ja 
Internetin keskustelupalstoja, jotta 
voivat oppia enemmän maailmasta 
ja pitää yhteyttä lähellä tai kauka-
na asuviin ystäviinsä.

Suomessa jokaisella on oike-
us käydä koulua. Hyvinvointival-
tiossamme ketään ei jätetä yksin 
ja jokaisesta vanhuksesta pyritään 
pitämään mahdollisimman hyvää 
huolta. Elämä on turvattua.

Mielestäni on hienoa, että Suo-
men sodista puhutaan nykyään 
avoimesti. Uskon, että nuorten ar-
vostus Teitä veteraaneja kohtaan 
nousee entisestään tiedon lisään-
tyessä. Nykyaikaiset versiot van-
hoista klassikkoelokuvista ja -te-
attereista tuovat sodan tapahtumat 
lähemmäksi meitä nykypäivän 
nuoria. Niissä puhutaan meidän 
kielellämme. 

”Veteraanit, kertokaa nuorille 
vaikeista ajoista!”

Saaran puhe sotaveteraanien Tali-
Ihantala 1944 -elokuvan juhlanäy-
töksessä 5.12.2007.

Luulen, että moni nuori pitää 
Suomen itsenäisyyttä jopa itses-
täänselvyytenä. Harvoin pysäh-
dymme ajattelemaan sitä. Siksi 
onkin tärkeää juhlia itsenäisyyt-
tä kerran vuodessa perinteitä nou-
dattaen. Isovanhempien kerto-
mukset sodan kauhuista ja arjen 
raakuudesta saavat minut tunte-
maan entistä suurempaa kunnioi-
tusta kaikkia sodan kokeneita koh-
taan. Toivoisin, että Te, mummit ja 
vaarit, kertoisitte meille nuorille 
enemmän noista vaikeista ajoista. 
Se auttaisi meitä ymmärtämään ja 
arvostamaan Teitä ja rakasta isän-
maatamme yhä enemmän. 

Arvoisat veteraanit, Teidän an-
siostanne elämme itsenäisessä, va-
paassa Suomessa. Te olette anta-
neet isänmaallemme äärettömän 

Espoon Sotaveteraanit ry

TA L V I S O D A N   P Ä Ä T T Y M I S E N
M U I S T O T I L A I S U U D E T

torstaina
maaliskuun �3. päivänä �008

  
klo 09.00

 L I P U N N O S T O
Espoon kulttuurikeskus

 klo �0.00
KU N N I A K Ä Y N T I

Sankarihaudoilla  Espoon tuomiokirkolla

 klo �8.00
M U I S T O J U H L A

Tapiolan kirkossa
Puhe

Lippueamiraali
Antero Karumaa

TUMMA PUKU
TAMMENLEHVÄ, ISOT KUNNIAMERKIT

paljon. Me myöhemmin syntyneet 
haluamme jatkaa Suomen kehittä-
mistä tästä eteenpäin. Se on mei-
dän tehtävämme.                     

Olen ylpeä siitä, että olen suo-
malainen.  Toivotan 90-vuotiaalle 
Suomelle paljon onnea!
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Ahlberg Urpo Emil
Airaksinen Salme
Ala-Tuuhonen Mauno Untamo 
Alho Jukka Martti
Alppivuori Olli Veikko
Arenius Olavi August
Böckerman Lars Henrik
Calonius Kerttu K
Einola Holger Rafael
Ellilä Irja
Falck Aarre Adolf
Filppu Sirkka Irene
Hanhirova Sirkka L
Heinonen Esko Uolevi 
Heinonen Kaarlo Henrik Johannes
Heiskala Heikki Kalevi
Heiskanen Martti Olavi
Hendelin Veikko Johannes
Hildén Seppo Pertti Juhani
Holma Irja Annikki
Honkaniemi Yrjö Elis Heikki
Hytönen Risto Ilmari
Ihalainen Erkki Kalevi
Iivonen Aino
Jalkanen Heikki Juhana
Kaikko Jouko Juhanin Jaakkima
Kaila Aatto Simo Väinö
Kallio Matti Auvo Kalevi
Karstunen Bertta Elina
Karvonen Pentti Matti
Kaukinen Matti
Kauppila Kalle Johannes
Ketonen Aati Viljam
Kiistala Aino Eufemia
Koistinen Pentti Antero
Korpi Ilmari Eino
Kytö Martta Esteri
Lahti Veikko
Lahtinen Oiva Kustaa
Lappalainen Israel
Lehtinen Kauko Kalervo
Lehtinen Viljo M.K.
Lehto Erkki Mikael
Leinos Erik Leopold
Leppinen Reino Matias
Lindgren Kaj Brynolf
Luostarinen Pertti Päiviö
Löfgren Eeva Maria

Mallenius Veikko Olavi
Miettunen Matti Iisak
Molarius Toini Ester
Myllynen Henrik
Mäkinen Aarno Fredrik
Määttänen Helmi 
Määttänen Pentti Mauno
Nieminen Jouko Alarik
Nikander Aarne Oiva
Nukari Outi Aino Elina
Oesch Herbert E. A.        
Oksava Reino Kalevi
Palojävi Harri Väinö
Paunio Jouko Juhani Kyösti
Pelkkikangas Mauri Urpo Kustavi
Peltonen Risto Juhani
Piilonen Pentti Ilmari
Pirttilä Jukka Olavi
Pulkki Toini Hilkka
Pulli Tuovi Sisko
Roschier Paul Carolus
Ruhanen Paavo Johannes
Salo Sulo Ensio
Savisaari Runo Elias
Sipponen Johannes
Strömberg Georg-Erik
Suihko Leena Kaarina
Sundberg Ulla-Brita
Suur-Inkeroinen Uuno     
Tarvainen Einari
Taskinen Martti Viljam
Tiittanen Unto Joel
Toivonen Eero Jalmari
Tuomarla Reino Kustaa
Tuominen Ilkka Uolevi
Tuure Johanna
Vaaraniemi Olavi
Wahlroos Lars Erik Bertel
Vainio Matti Kalevi
Vallineva Kalevi Henrik      
Vallioja Inkeri 
Varjonen Leo Kalervo
Vesanto Pentti Tapio
Virtala Erkki Voitto O.
Ylänen Elvi Ingeborg
Yrjälä Arvo Olavi
Örn Veikko Matti Antero 

Joukostamme
 poistuneet 

2007

”Tosin loppuvat kerran
askelet vaeltajilta,
kukin vuorostaan
on nukkuva syliin maan.
Vaan katso, kaikki he kuitenkin
mukana ovat,
nekin, joiden tomu on uupunut 
vaeltamaan.”

(Uuno Kailas)

Kirjallisuus

Viipurin seudun 
lotista kirja

Karakalliossa asuva Hilda Laaso-
nen on kirjoittanut yhdessä Pertti 
Vuoren kanssa kirjan
Viipurin piirin lottien YH ja talvi-
sota.

Hilda Laasonen keräsi aineistoa 
kymmenen vuotta. Hän vietti tu-
hansia tunteja Sota-arkistossa sekä 
Mikkelin ja Viipurin maakunta-ar-
kistoissa. Kotiin kertyi �30 kansio-
ta Lotta-Svärd -järjestön Viipurin 
piirin 56 paikallisosaston ja järjes-
tön keskusjohtokunnan toimintaa 
koskevaa aineistoa.

Hilda Laasonen on itsekin lot-
ta. Hän aloitti pikkulottana Viipu-
rin Tienhaarassa ja siirtyi sittem-
min isoksi lotaksi. Kirjassa hän 
kertoo omakohtaisia kokemuksia 
talvisodasta.
Kirjassa on 385 sivua ja sen voi os-
taa Hilda Laasoselta os. 
Karakallionkuja 6 E 40, 0�6�0 Es-
poo, puh. 09-599 593.
Hinta on 39 euroa.

Oikaisu

Lehtemme numerossa 4/�007 si-
vulla �0 Aulis Lintunen kertoo 
Espoon Sotaveteraanikuoron mat-
kasta  Karjalaan mainiten keihään-
heittäjä Yrjö Nikkasen syntyneen 
”Rautajoen pitäjässä lähellä Viipu-
ria”. Nikkanen on kuitenkin synty-
nyt Kuolemajärvellä. 
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Yhdistyksen antamat 
veteraanipalvelut

- avustusta silmälasihankintaan 
joka toinen vuosi �00 €

- maksuton hammashoito
- maksuvapaus terveyskeskus-

maksuista
- maksuton joukkoliikenne
- kaupungin uimahallien ja kunto-

salien maksuton käyttö
- ilmaiset parkkipaikat määrätyil-

lä alueilla

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

Kaunialan 
avustajatoiminta

Yhteyden otto: Ritva Vestenius, 
projektipäällikkö
Kaunialan vaihde  09-505 921, 
09-50592240, 050-587 1463

Avustajia kotiin
Jos tarvitsette avustajaa jossakin 
alla mainitussa toiminnassa, voitte 
ottaa yhteyttä.
Avustajan työtehtäviin kuuluu:
– päivittäisessä kodinhoidossa 

avustamiseen
– piha- ja ulkotyöt avustajan taito-

jen ja työturvallisuuden mukai-
sesti

– asiointiapu
– saattajapalvelu
– kotimiesapu
– keskustelu, lehdenluku ym. hen-

kinen tuki.
Avustajatoiminnan asiakasmaksu 
on �8 euroa �½ tuntia.
Kauniala laskuttaa avustajatoimin-
nan asiakasmaksut joko kuukausit-
tain tai kahden kuukaudenvälein.

Sosiaalijaosto

KÄYTTÄKÄÄ HYVÄKSENNE 
EDUT !

Kuntoutusasioiden hoitaja
Pertti Sirén
puh arkisin 044 03 03 142
Osoite Suvikuja 3 B ��
0���0 Espoo

HUOM: Kuntoutusta hakeva: ota 
ensin yhteys puhelimitse! Myös 
Oulunkylän kuntoutusasioissa.
Lisäksi: esitelmätilaisuuksissa 
sosiaalijaostolla on pöytä asiointia
varten.

Fysikaalinen 
avokuntoutus

Avokuntoutus lääkärin antamal-
la lähetteellä (hieronta, fysiotera-
pia yms.) kuuluu jokaiselle sota-
veteraanijäsenelle mukaan lukien 
omaishoitajat ja yhdistyksen toi-
minnassa aktiivisesti olevat. Koko-
naiskorvaus on 400 euroa kalente-
rivuodessa alkaen v. �008 alusta.

Ilman lääkärin lähetettä  korva-
taan toistaiseksi kulut 400 euroon 
asti per kalenterivuosi. Hoidot voi 
ottaa useampaankin kertaan, kun-
han summa ei ylitä 400 euroa. Yh-
distykselle lähetettävään anomuk-
seen on liitettävä mukaan nimellä 
varustettu kuitti itse maksamas-
taan laskusta. Merkitkää tilinume-
ronne!

Oulunkylän kuntoutus laskuttaa 
yhdistystä suoraan saatuaan mak-
susitoumuksen. Yhteydenotto Ou-
lunkylään puh. 7�8 �475 klo 8 –��  
ajanvarausta varten.

Lääkärin lähetteellä itse maksa-
mastaan laskusta tulee ensin hakea 
Kelasta Kelan taksojen mukaista 
korvausta. Sen jälkeen voi hakea 
erotuksen yhdistykseltä erillisel-
lä hakemuksella enintään 400 eu-
roon saakka.

Kaupungin myöntämän jalka-
hoidon lisäksi yhdistys voi korva-
ta perustellusta syystä lisähoidon.

Silmälasit
Kaupungin myöntämän avustuk-
sen (�00 euroa) lisäksi yhdistys 
myöntää hakemuksesta avustusta 
silmälasien hankintaan. Lähettä-
kää kuntoasioiden hoitajalle tili-
numeronne ja liitteeksi nimellä va-
rustettu kuittijäljennös.

Helsingin Seudun 
Sotaveteraanipiiri ry:n 
sosiaalineuvoja

Anita Koskinen neuvoo ja opas-
taa sosiaali- ja terveydenhoidon 
kysymyksissä
Sähköposti: 
anita.koskinen@luukku.com
puh. 0400 410659

Espoon  kaupungin  
veteraanipalvelut

Kuntoutusohjaajat:
Merja Tavi-Räisänen 
puh. 816 42376
Jaana Väisänen puh. 816 42380
Postiosoite: 
Espoon sosiaali- ja terveystoimi
Veteraanipalvelut
PL �3��  
0�070 Espoon kaupunki

PALVELUT:
- Jorvin ja Puolarmetsän päivys-

tyskäynti poliklinikalla on mak-
suton

- avo- ja laitoskuntoutusta vuosit-
tain

- jalkahoitoavustusta kolme ker-
taa vuodessa 35 € kerta

S ä i l y t ä  t ä m ä  s i v u – leikkaa irti !

Kyllä hieronta tekee hyvää!
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Veteraanien ikääntyminen rajoittaa 
myös liikuntaharrastuksia, vaik-
ka liikunta on lääke myös ikäih-
misille. Harrastajajoukko pienenee 
vääjäämättömästi, mutta toistai-
seksi on pidetty harjoituksia kah-
desti viikossa. Pelitaito ei ehkä 
enää sanottavasti nykyisestään pa-
rane, mutta säännöllinen liikun-
ta pitää jäsenet toimintakuntoisi-
na ja mielen virkeänä. Pelaamisen 
sosiaalista merkitystä ei ole syytä 
väheksyä. Kilpailutoiminta lento-
palloilun parissa on ollut kannus-
tava ja innoittava toimintamuoto 
jopa koko maata käsittävänä vete-
raanitapahtumana huipentuen vuo-
sittain SM-kilpailuna. Kun meidän 
harrastajajoukkomme oli aikoi-
naan paljon suurempi, osallistuim-
me mekin reservisarjan mittelöihin 
ja niiden muistona on omaksi voi-
tettu kiertopalkinto. Nämä entisten 
aikojen muistot lämmittävät vielä-
kin mukana olevien mieltä.

Espoon sotaveteraaneilla oli 
vuosikaudet kevättalvisin lento-
pallo-otteluita Kymenlaakson vas-
taavien järjestöjen kanssa, mutta 
nyt toiminta on tyrehtynyt luul-
tavasti veteraanien ikääntymisen 
seurauksena. Näissä mittelöis-
sä saimme aina punnituksi omaa 
osaamistamme. Sen sijaan yhteis-
toiminta eestiläisten ”Suomen Poi-
kien” lentopalloilijoiden kanssa on 
jatkunut jo toistakymmentä vuot-
ta. Heillä tuntuu olevan rautainen 
kunto, sillä samat pelaajat ovat ol-
leet koitoksissa mukana koko ajan 
(yhtä lukuun ottamatta). Yhteistoi-
mintamme on muotoutunut sellai-
seksi, että he vierailevat Espoossa 
toukokuussa, jolloin joukkue osal-
listuu aina SM-kilpailuihin. Ennen 
niitä harjoittelemme muutaman 
päivän täällä Tapiolan urheiluhal-

lissa ja harjoitusten päätteeksi pe-
laamme maaottelun. Tämän kevään 
ottelu päättyi meille tappioksi 3–0. 
Eestiläisten sijoitus Suomen mes-
taruuskilpailuissa oli viides (muka-
na yhdeksän joukkuetta).

Lentopalloilu pysähtyy aina ke-
säkuukausiksi ja harjoitukset jat-
kuvat syyskuun alussa. Kesäisten 
harrastusten ja syyspuolelle osu-
vien virkistysmatkojen vaikutuk-
sesta harjoitukset aluksi hieman 
häiriintyvät, mutta syksyinen maa-
ottelu Eestissä vaatii tiivistä har-
joittelua. Matka Pärnuun saatiin 
toteutetuksi vasta lokakuun alus-
sa, jolloin olimme Tervise Paradiis 
–kylpylähotellissa viiden päivän 
matkalla. Liikuntahalli oli käytet-
tävissämme tämän ajan. Eestiläiset 
ystävämme olivat saaneet itselleen 
kuntoutusjakson samaksi ajaksi ja 
yhteisharjoitukset alkoivat välittö-
mästi liikuntahallissa. Harjoitusten 
päätteeksi pelasimme jälleen maa-
ottelun Eesti–Espoo ja tällä ker-
taa voitimme puhtaasti 0-3. Pär-
nussa oli ollut hyvä omenasato ja 
kun korjuuaika oli parhaillaan, kes-
tittiin meitä pelin aikana tuoreella 
omenamehulla. Ehkä se oli voiton 
avain. ”Suomen Poikien” kans-
sa sovimme, että yhteistoimintam-
me jatkuu, mikäli kuntomme ja tar-
momme niin sallii.

Meidän osaltamme lentopallo-
harjoitukset jatkuvat entiseen tapan 
ja kun avuksemme saamme perin-
teen jatkajiksi muutamia mukaan 
lupautuneita, pysyy pallo vielä il-
massa. Tällä liikuntamuodolla on 
noin kahdenkymmenen vuoden tai-
val veteraanitoiminnassa, joten pe-
rinteitä on syytä jatkaa ja perinteen 
jatkajia kaivataan mukaan.

Erkki Ihalainen

Veteraanilentopalloilua vuonna 2007
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Eero Blåfield on �9�� syntynyt 
espoolainen sotaveteraani. Hyvää 
kuntoaan hän kiittää yli 50 vuot-
ta kestäneestä sulkapalloharras-
tuksestaan. Hyvän terveyden li-
säksi sulkapallo pitää refleksit ja 
hoksottimet kunnossa. Sulkapallo 
myös muovaa ihmistä, sillä sulka-
pallo on sosiaalista toimintaa. Mis-
tä muusta voisi saada ystäviä niin 
kuin sulkapallosta, Eero Blåfield 
vakuuttaa.

Eero Blåfield on maamme van-
hin sulkapallon harrastaja ikä ja 
yhtäjaksoisen harrastuksen pituus 
huomioiden. Eero aloitti sisäpelin 
�963 Kulosaaren koululla. Ulko-
peliin hän ihastui Janakkalan ke-
sämökin kentällään niin, että en-
simmäinen sisäpelikokemus oli 
pettymys. Aikaa myöten sisäpeli-
kin alkoi tuntua hyvältä. Alun kak-
sinpeli ja sen jälkeinen nelinpeli 
on vaihtunut sekanelinpeliksi en-
tisten nelinpelikavereiden vaimo-
jen kanssa. Palloon on tarvittu �6 
hanhen sulat.

Eero pelaa viikoittain neljä tun-
tia, kolme tuntia Talissa ja yhden 
Espoo Centerissä. ”Ennen pela-
sin joka päivä, mutta polvileikka-
uksen jälkeen olen vähentänyt nel-
jään päivään. Aiemmin yritin aina 
voittaa, mutta en enää pelatessani 
naisten kanssa. Nyt hauskuus on 
tärkeintä”, Eero Blåfield vakuut-
taa, että sulkapallosta on tullut hä-
nelle elämäntapa. 

Niilo Ihamäki

Sulkapalloharrastus 
kestänyt yli 50 vuotta
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Helsingin seudun sotaveteraa-
nipiirin Liikuntatoimikunta on 
päättänyt käynnistää pentangue 
(petankki) pelin harrastuksen jä-
senkunnassa yhtenä ikääntyvien 
veteraanien liikunta- ja sosiaali-
sen kanssakäymisen lajina. Mikä-
li osanottajia löytyy riittävästi, pii-
ri järjestää syksyllä joukkueiden 
(enint. 5 osanottajaa joukkueessa) 
keskinäisen kilpailun. 

Espoon liikuntatoimen kanssa 
on sovittu, että Tuulimäen väestö-

Petankia 
harrastamaan

suojan ampumahallissa petankin 
harrastajat voivat pelata samaan 
aikaan ilma-aseampujien kanssa 
maanantaisin kello �3-�4 ja tors-
taisin kello �0.30-�3.00.

Muualla Espoossa pelaamis-
paikkoja ja aikoja järjestelee 
Raimo Tavi, puh.050 59� �88�
. 

Petankin harrastus on Etelä-Eu-
roopassa erittäin suosittu harrastus 
ikääntyvien keskuudessa. 

Väinö Rantio 
piirin liikuntatoimikunnan puheen-
johtaja 

Kulttuurijaoston ennakkotietoa:

T U N T E M A T O N   S O T I L A S
 Ryhmäteatterin esittämänä

Suomenlinnan kesäteatterissa
kesäkuun �008 alussa

Tarkemmin maaliskuussa maanantaiesitelmien yhteydessä
Tapiolan palvelukeskuksessa

Viime numerossa kerroin, että 
Soukan Veteraanitaloon on tulos-
sa sekä talon omistajan että Hoiva 
Oy:n sairaalan taholta jotakin uut-
ta. Nyt on uutta tullut. Syksyn ai-
kana pidettiin useitakin kokouksia, 
joissa sekä Sato Oy:n että Hoiva 
Oy:n suunnitelmia käsiteltiin. Vii-
meisin kokous oli joulun alla, jol-
loin mukana olivat Sato Oy:n Seni-
oriasuntojen yksikönjohtaja Jaana 
Närö ja kiinteistöpäällikkö Ulla 
Salminen sekä uusi isännöitsijä 
Vesa Nukarinen. Niin ikään muka-
na oli Diakonissalaitoksen Hoiva 
Oy:n edustajia.

Sairaanhoitajan vastaanotto 
alkoi
Samana aamuna em. tilaisuuden 
kanssa alkoi pohjakerroksen hoi-
tohuoneessa Hoiva Oy:n sairaan-
hoitaja/terveydenhoitajan Tiina 
Ahposen vastaanotto. Heti ensim-
mäisenä aamuna hänellä oli kym-
menkunta asiakasta. Hoitaja saapuu 
toistaiseksi taloon joka kuukauden 
toisena torstaina, siis kerran kuus-
sa ja ottaa vastaan 9.30-��.00.

Vastaanotolla tehdään verenpai-
neen ja verensokerin mittauksia, 
tikkien poistoa, annetaan injektioi-
ta yms. Palvelu on Veteraanitalon 
asukkaille maksutonta. 
Tarvikkeista peritään maksu.

Soukan Veteraanitalossa tapahtuu

Tuula Ahponen kertoi allekirjoit-
taneelle olleensa hyvin iloinen po-
sitiivisesta vastaanotosta, jonka hän 
sai osakseen ja toivoi, että asuk-
kaat tulisivat reippaasti hänen vas-
taanotolleen. Hän totesi myös, ettei 
sairaan/terveydenhoito ole pelkkää 
teknistä mittailua, myöskään inhi-
millistä puolta ei unohdeta.

Punainen Risti kahvittaa 
Keskusteltiin laajasti talon alaker-
rassa olevan kerhosalin käytöstä ja 
päätettiin periä siellä yksityistilai-
suuksia järjestäviltä �0 euron koh-
tuullinen korvaus. Sillä summal-
la saa sitten järjestää niin suuret 
kutsut kuin tilaan väkeä mahtuu. 
Näin ansaitut eurot käytetään kah-
virahastoon. Aikaisemmin, kun ta-
lon asukkaiden asioita hoiti rekis-
teröity yhdistys, Veteraanitalo sai 
lahjoituksia eri tahoilta. Nyt lah-
joitukset ovat loppuneet, joten kus-
tannukset hoituvat omatoimisesti.
Veteraanitalon asukkaiden asioi-
ta hoitaa pieni toimikunta, jonka 
puheenjohtajana on sotaveteraani 
Lauri Vuorento.

Syksyn mittaan innokkaimmat 
liikkujat kokoontuivat joka keski-
viikko talon alakerrassa olevaan 
kuntoiluhuoneeseen, missä heillä 
oli nykyajan tyyliin oikea personal 
trainer, tavattoman mukava Johan-

na Viherlaakson kuntoutuksesta. 
Kurssi oli osanottajille maksuton, 
ja sen järjesti Espoon Sotaveteraa-
niyhdistyksen yhteyshenkilö Mer-
ja Tavi-Räisänen, jolle suurkiitos. 
Toivomme saavamme vastaavanlai-
sen kurssin myös kevätkaudella.

Syyskausi Veteraanitalossa oli 
vilkas ja kerhosalissa oli lähes joka 
viikko ohjelmavierailuja. SPR:n 
Lounais-Espoon yhdistys järjes-
ti joka toinen keskiviikko laulu- ja 
kahvitilaisuuden ja myös joulujuh-
lan, jossa osaston kehityspäällikkö 
Tuula Karttunen jakoi osanotta-
jille kauniit joululahjat. Niistä vie-
lä näin julkinen kiitos,

Talon asukastoimikunta järjes-
ti joulun alla asukkaille yhteisen 
puurojuhlan ja Hoiva Oy:n edus-
tajat järjestivät vuoden �008 en-
simmäisen virkistystilaisuuden jo 
tammikuun �5. päivänä, joten tä-
mäkin vuosi on alkanut reippaan 
yhdessäolon merkeissä.

Toivotan kaikille Veteraanitalon 
asukkaille reipasta ja viihtyisää 
vuotta �008. Samalla kiitän mei-
dän asukkaiden puolesta talom-
me omistajan  Sato Oy:n edustajia, 
jotka näin kiitettävästi huolehtivat 
vuokralaisistaan. Toivottavasti yh-
teistyö jatkuu edelleenkin yhtä hy-
vissä merkeissä.

Anja Katavisto
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	 HAUTAUSPALVELU

	 KIELONKUKKA
Sotaveteraaneille arkuista ja uurnista
                                            -10 % alennus
Espoonlahden toimisto Yläkaupinkuja 2 (soukka)
Leppävaaran toimisto konstaapelinkatu 3 
(Gallerian lähellä)

avoinna ma-pe klo 9-16.30. muina aikoina sopimuksesta.

maksuton ohjevihko ja kustannusarvio noudettaessa.
Vi betjänar även på svenska.

puhelinvaihde (09) 2709 3500 • päivystys 0500 512 942
kielonkukka@kolumbus.fi    www.kielonkukka.fi

HAWE Finland Oy
 

kellonsoittajantie 2
02770 espoo

puh. 010 8212600

JALKOJEN HOITOA

Jalkahoitola kaisa Järveläinen
Taavinkoti, nauhakuja 2, espoo

 puh: (09) 4521005
Jalkahoitola rebecca ortju

merikartano, Tyrskyvuori 6, espoo
puh: 050 328 45 66

KOTIKÄYNNIT
Jalkaterapeutti Teija Tuohino

puh: 045 139 35 95

Westendin 
Linja Oy

matinpurontie 7
02230 espoo

puh. (09) 867 6220

NIKLASHIPPING OY LTD
itätuulentie 1
02100 espoo

puh. (09) 478 29300
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Leppävaaran Uusi Apteekki
liikekeskus sello, 02600 espoo

puh. (09) 8492 550

avoinna: ma-pe 9.00 - 21.00
 la 9.00 - 18.00
 su 12.00 - 18.00

E.M. Pekkinen Oy

pl 36, 02921 espoo
puh. (09) 849 4070
www.empekkinen.fi 

Espoon Fysikaalinen 
Hoitolaitos

Tapiolan keskustorni 5.krs
02100 espoo

puh. (09) 466 019

Asianajotoimisto 
Bergholm Oy

nihtisillankuja 3 a, 02630 espoo 
puhelin 09-522 966, telefax 09-522 901

Oy Forbo Adhesives 
Finland Ab

mänkimiehentie 10 
02780 espoo

puh. 6156 700

Distrupol Nordic
puh. 020 7500 460

VARATTU

Tilitoimisto Anttinen Ky

merivalkama 2 a 8
02320 espoo

puh. (09) 810 540
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1. Aho–Viinasen sinivihreän hal-
lituksen (1991-1995) leikkaukset
Aho–Viinasen hallituksen esityk-
sestä eläkkeitä leikattiin rajus-
ti kolmena peräkkäisenä vuotena 
yksivuotisin poikkeuslain vuosi-
na �993–95. Joka vuosi hallituk-
sen esityksessä oli maininta (esim. 
HE �04 / �994 vp): ” Vuoden �996 
alussa TEL-indeksi palautuu työn-
tekijäin eläkelain 9 §:n mukaisen 
TEL-indeksin pisteluvun osoitta-
malle tasolle.” Toisin sanoen eläke-
leikkaukset puretaan. Maaliskuus-
sa �995 hallituskautensa aloittanut 
Lipponen–Niinistön �. sinipuna-
hallitus jätti kuitenkin tämän lupa-
uksen täyttämättä.
Leikkaukset ovat edelleenkin voi-
massa, ja ne kasvavat vuodesta 
toiseen kumulatiivisesti, toisin sa-
noen korkoa korolle ja ne koskevat 
vain niitä ikäluokkia, jotka olivat 
eläkkeellä 1993–95.

Yhteensä eläkeläiset menettivät 
jo ajalla �993–�005 näiden leikka-
usten vuoksi 6,�5 miljardia euroa 
eli 37,�6 miljardia markkaa. Eräs 
vertailuluku: Tilastokeskukselta 
pyytämäni laskelman mukaan so-
takorvausten summa vuoden �004 
rahassa oli 4,�08 miljardia euroa 
eli �5,0� miljardia markkaa.

Yksilötasolla eläkemenetykset 
Aho–Viinasen hallituksen vuosi-
en �993–95 eläkeindeksin leikka-
usten vuoksi olivat jo ajalla �993 
– �007 eli �4 vuoden ajalta �4 975 
markkaa eli � 5�8 euroa eläkeläi-
sen jokaista vuoden �99� kuukau-
sieläkkeen tuhatta markkaa koh-
den.

Jos eläke �99� oli �0 000 mark-
kaa, niin eläkemenetys ajalta 
�993–�007 oli �0 x �4 975 mk = 
�49 750 mk eli �5 �86 euroa. (läh-
de: pyytämäni laskelma asiantunti-
jamatemaatikolta).

2. Lipponen–Niinistön 2. sinipu-
na-hallituksen (1995–1999) esi-
tyksestä 65 vuotta täyttäneille 

Sodanaikaisten ikäluokkien 
taloudellisen aseman alasajo 
eläkeindeksin leikkauksilla.

säädettiin laki ns. taitetusta in-
deksistä 1.1.1996 lukien.

Lisäksi uusi laki antoi 65 vuotta 
täyttäneille lisänimen ” eläkeikäi-
set”.
Taitetussa indeksissä kuluttajain-
deksin osuus on 80 % ja palkkain-
deksin osuus �0 %. Aiempi suh-
de ns. puoliväli-indeksissä oli 50 
% sekä palkkaindeksiä että kulut-
taja- indeksiä. Erittäin merkittävä 
heikennys eläkkeisiin, koska kulut-
tajaindeksi on pääsääntöisesti mer-
kittävästi heikompi kuin palkkain-
deksi. Puoliväli-indeksi jäi voimaan 
alle 65 vuotta täyttäneille. 

Yhteensä eläkeikäisten eläke-
menetykset taitetun indeksin vuok-
si jo ajalla �996–�004 olivat �,86 
miljardia euroa. 

Yksilötasolla eläkeikäisen elä-
kemenetykset taitetun Lipponen–
Niinistön hallituksen indeksin 
vuoksi olivat jo ajalla �996–�007 
eli kahdentoista vuoden ajalta 7 
8�� markkaa eli � 3�4 euroa jo-
kaista eläkeikäisen vuoden �99� 
kuukausieläkkeen tuhatta markkaa 
kohden. 

Jos kuukausieläke �99� oli �0 
000 markka, niin eläkemenetys tai-
tetun indeksin vuoksi ajalta �993 – 
�007 oli �0 x 7 8�� mk = 78 ��0 
markkaa  �3 �39 euroa.

Myös taitetun indeksin leikka-
ukset kasvavat vuodesta toiseen 
kumulatiivisesti eli korkoa korolle.

Toukokuussa �997 Lipponen–
Niinistön hallituksen aikana kan-
sanedustaja Seppo Kanerva teki 
lakialoitteen taitetun indeksin ku-
moamiseksi. Aloitteen allekirjoit-
tajina oli �55 kansanedustajaa. So-
siaalivaliokunnan puheenjohtaja 
Virpa Puisto ja varapuheenjohta-
ja Maija Perho panttasivat kuiten-
kin aloitetta yli puolitoista vuotta. 
Ilmeisesti tehtäväkseen saaneina. 
Sitä ei tuotu eduskuntakäsittelyyn. 

Lakialoite raukesi, koska eduskun-
nan vaalikausi päättyi.

3. Eri indeksien kasvu 1996–
2008 eli ajalla, jolloin taitettu 
indeksi on ollut voimassa.
Muutosprosentit vuodesta �996 
vuoteen �008 ovat seuraavat:  
Ansiotasoindeksin muutos �996–
�008 on 53,7 % (tarkistettu muu-
tosprosentti / vm.)
Kuluttajahintaindeksin muutos 
�996–�008 on 21,7 % 
Kansaneläkeindeksin muutos 
�996–�008 on 20,2 % 
Puoliväli-indeksin muutos �996–
�008 on 34,3 % 
Taitetun työeläkeindeksin muutos 
�996–�008 on 25,4 % 
Ero ansiotasoindeksin (53,7 %) 
muutokseen 1996-2008 
Kuluttajahintaindeksi 32,0 % 
Kansaneläkeindeksi 33,5 % 
Puoliväli-indeksi 19,4 % 
Taitettu työeläkeindeksi 28,3 %
( Lähde: Kela 2.1.08, K.M.)
Taitettu työeläkeindeksi on var-
sin lyhyellä ajanjaksolla eli �996–
�008 jäänyt jälkeen ansiotaso- 
eli palkkaindeksistä �8,3 %. Se 
on matemaattinen fakta ja samal-
la selvä sanoma kaikille eläkeläi-
sillä ja tuleville eläkeläisille, kuin-
ka eläkeläisen taloudellinen asema 
nopeasti rapautuu taitetun indek-
sin vuoksi varsin lyhyellä ajanjak-
solla.
Uuden, vuoden �005 eläkelain mu-
kaan taitettu indeksi koskee kaik-
kia eläkeläisiä. 
Nimike ”eläkeikäiset” poistettiin 
laista. Käytetään vain sanaa ”elä-
keläinen”. 

4. Muutama yhteenvetorepliikki
Aho–Viinasen ja Lipponen–Nii-
nistön hallitusten eläkeindeksin 
leikkausten kohteeksi ovat joutu-
neet ensisijaisesti sodanaikaiset 
ikäluokat, jotka lunastivat Suomel-
le itsenäisyyden, maksoivat sota-
korvaukset ja rakensivat Suomes-
ta hyvinvointivaltion. Kansallinen 
häpeä!

Valtio, kunnat ja kirkko ovat 
eläkeleikkausten vuoksi menettä-
neet ja edelleenkin menettävät mil-
jardien eurojen verotulot. Samoin 
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liike-elämä on menettänyt mittavat 
tulot eläkeläisten ostovoiman ale-
nemisen vuoksi. Eläkeläisten pe-
rintöön oikeutetut ovat menettä-
neet huomattavat perintöosuudet. 
Voittajina ovat selviytyneet eläke-
rahastot.

Suvereenina valtiovarainminis-
terinä toiminut Iiro Viinanen ki-
teytti harjoittamansa eläkeläisten 
julman kohtelun julkisesti kyyni-
seen lausahdukseen: Eläkkeet voi-
taisiin puolittaa, koska eläkeläi-
set eivät voi mennä lakkoon. �004   
Sivustatukea eläkeläisten talou-
den aseman raunioittamisessa 90-
luvulla antoivat pääministerille ja 
valtiovarainministerille merkit-
tävät henkilöt. Eduskunnan apu-
laisoikeusasiamies Pirkko K. 
Koskinen julkisesti ehdotti, että 
eläkeläisiltä pitäisi ottaa pois ää-
nioikeus. Uskomaton kannanotto 
ottaen huomioon hänen virallisen 
asemansa. Vuorineuvos Casimir 
Enroth puolestaan esiintyi medi-
assa hyvin aktiivisesti teemalla: 
Lepsusti hoidettu sosiaalipolitiik-
ka on laman syy.

Eläketurvakeskuksen entinen 
toimitusjohtaja Matti Uimonen 
kirjoitti Eläketurvakeskuksen vuo-
den �998 toimintakertomukses-
sa: “Eläkeindeksi on kiistatta yksi 
eläketurvan suurista kysymyksis-
tä. Indeksiturvan puuttuminen tai 
jopa sen harkinnanvaraisuus saat-
taa johtaa eläkeläiset täysin sietä-
mättömään tilanteeseen.”

8. Sodanaikaisten ikäluokkien 
kohtelussa on karkeasti rikottu 
perustuslakiamme.
6§ Yhdenvertaisuus: Ketään ei 
saa ilman hyväksyttävää syytä 
asettaa eri asemaan - - iän- - pe-
rusteella.
�5§ Omaisuuden suoja: Jokaisen 
omaisuus on turvattu.
��§ Perusoikeuksien turvaami-
nen: Julkisen vallan on turvattava 
perusoikeuksien ja ihmisoikeuksi-
en toteutuminen.
Samat säädökset ovat myös Euroo-
pan Unionin Perusoikeuskirjassa.

Esko Posti 

5. Maamme parhaiden asian-
tuntijoiden lausuntoja eläkkeen 
ja eläkeindeksin olemuksesta
Jo vuonna �99� edesmennyt jul-
kisoikeuden professori Jaakko 
Uotila mainitsi Helsingin Sano-
missa olleessa kirjoituksessaan 
”Vaara joutua ilveilyn tielle” : “On 
muistettava, että ansioeläke ei ole 
rinnastettavissa lainsäätäjän sosi-
aalisilla perusteilla myöntämiin 
etuuksiin, vaan se on tehtyjen vuo-
sien mukaan karttuva varallisuus. 
Sama koskee eläkkeiden indeksi-
korotuksia.” 

Professori Teivo Pentikäinen 
totesi Iltasanomissa �0.7.�998 ol-
leessa kirjoituksessaan:

“Minusta on maallikkojärkeä-
kin soveltaen selvää, että indek-
sien huononnusten säätämisjär-
jestyksessä on karkeasti rikottu 
perustuslakia. Jo muutaman vuo-
den eläkkeellä olon jälkeen indek-
silisä alkaa muodostaa aivan olen-
naisen osan kokonaiseläkkeestä, ja 
aikaa myöten se kasvaa eläkkeen 
pääosaksi. Jos mikä, se tarvitsee 
lain suojaa.”

”Nähtyä ja 
näkemätöntä”

Taiteilija Aares Sallin näyttely 
Helsingissä 

Taiteilija Aares Salli, espoolainen 
sotaveteraani, on tiettävästi Suo-
men vanhin edelleen tuottelias tai-
demaalari.  Hän täytti 93 vuotta 
��.8.�007. Hän on syntynyt Vaa-
sassa, aloittanut maalaamisen jo 
�5-vuotiaana ja toiminut myös pii-
rustuksen opettajana kouluissa 30 
vuotta.

Kuluvan vuoden tammikuussa 
saimme ihmetellä hänen luomis-
voimaansa ja ihailla hänen maa-
lauksiaan Galleria Oljemarkissa 
(Eteläinen Hesperiankatu �6, Hel-
sinki). Eikä se ollut mikään muis-
to- eikä retrospektiivinen näyttely, 
vaan melkein kaikki 4� maalaus-
ta olivat vuosilta �006-�007.  Siis 
todella yli 90-vuotiaana maalattu-

ja! Vain viisi teosta oli alun perin 
�930-luvulta, mutta nekin taiteili-
ja oli täysin uudelleen maalannut – 
värikkäämmiksi.

Näyttelyn tunnelmassa oli ais-
tittavissa Sallin perheen yhteinen 
luovuus. Rouva Anelma Salli on 
ollut monen maalauksen mallina 
itse tai hänen tekemänsä sommi-
telma Maalausten aiheina oli mai-
semia, kukkia, ihmisiä, asetelmia 
ja abstraktejakin teoksia. 

Sallin vuonna �004 ilmestynyt 
kirja Sallasta Karjalan kannak-
selle, jatkosota tekstein ja piirrok-
sin, joka esiteltiin silloin lehdes-
sämme, antoi vakuuttavan kuvan 
Sallin taidosta myös piirtäjänä ja 
graafikkona. Mikä yllätys musta-
valkoisten piirustusten jälkeen oli-
kin tavata värejä pursuava  nuore-
kas ekspressionisti!

Marjatta Konttinen
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Salaista ja vähemmän salaista 
sotilaallista yhteistyötä
Ensimmäisen maailmansodan 
päätyttyä solmitussa Versaille-
sin rauhansopimuksessa Saksal-
ta kiellettiin mm. sukellusveneet 
ja lentoase. Rauhantekoa edeltä-
neen aseleposopimuksen perus-
teella pääosa laivastosta oli inter-
noitu Iso-Britannian Pohjanmeren 
laivaston pääsatamaan Scapa Flo-
viin Orkneyn saarille. Kun laivas-
toeskaaderin komentaja kuuli rau-
hanehdot, jotka sallivat Saksalle 
vain tynkälaivaston pitämisen, hän 
upotutti omien matruusien vielä 
miehittämät sotalaivansa sataman 
edustalle. 

Tuskin oli kohta rauhan tultua 
alkaneet kommunistiset kumous-
liikkeet saatu tasavallaksi muut-
tuneessa Saksassa tukahdutetuik-
si, kun Neuvosto-Venäjän kanssa 
solmittiin �9�� kauppapoliittisek-
si naamioitu nk. Rapallon sopi-
mus. Siihen sisältyi salainen pykä-
lä, jonka mukaan Weimarin-Saksa 
sitoutui ilmoittamaan puna-armei-
jalle kaikki tekniset parannukset ja 
keksinnöt, jotka vastedes tehtäisiin 
sotilasilmailun alalla. Vastineeksi 
venäläiset luovuttivat saksalaisten 
käyttöön syvällä Venäjän alueella 
sijaitsevan lentokentän. Seuraavan 
vuoden aikana ammustarvikkeita, 
työkaluja, moottoreita ja muita len-
tokoneen osia siirrettiin salaa venä-
läisiin  laivoihin Itämeren satamissa 
ja kuljetettiin Leningradiin. Lisäk-
si kolmatta sataa upseeria, jotka oli-
vat sotilasilmailun asiantuntijoita, 
matkusti Venäjälle siviilivaatteissa 
ja tekaistuja nimiä sekä väärennet-
tyjä passeja käyttäen.

Samoihin aikoihin Ranska oli 
belgialaisten kanssa suorittanut de-
militarisoidun Reininmaan miehi-
tyksen. Sen laajentumisen pelosta 
Fokkerin tahtailta Hollannista han-
kittiin 50 hävittäjäksi soveltuvaa 
lentokonetta. Ne aseistettiin brit-
tien ylijäämävarastoista ostetuilla 
konekivääreillä. Kun sotakorvaus-
ten tinkimätöntä suorittamista vaa-
tinut Ranska tyyntyi ja kriisi lau-
kesi, lentokoneet kuljetettiin salaa 
edellä tarkoitettuun Lipetskin tuki-
kohtaan. Siellä puna-armeijan len-
täjien kouluttaminen ja sotilasko-

neiden kehittely jatkui aina Hitlerin 
valtaantuloon asti. –  On mahdol-
lista, että osa lennonopettajista ja 
lento-oppilaista kohtasivat toisen-
sa �930-luvun loppupuolella Es-
panjan taivaalla kansallismielisten 
ja tasavaltalaisten puolella taistele-
vina.

Suomen sotalaivaston  
muodostamisen alkuasetelma
Helmikuussa �9�8 solmitun Brest-
Litovskin rauhansopimuksen mu-
kaan bolsevikkihallitus sitoutui 
vetämään joukkonsa mm. Suomes-
ta ja Virosta sekä demobilisoimaan 
laivastonsa.

Venäjän Baltian-laivastosta Suo-
men satamissa talvehtineista sota-
aluksista punalaivasto jätti jälkeen-
sä etupäässä vanhentuneita pieniä 
aluksia ja yhden uudehkon miina-
laivan, minkä lisäksi Saksa luovutti 
suomalaisille Helsingissä sotasaa-
liiksi saadut kaksi uutta tykkive-
nettä. Hangossa olleet viisi sukel-
lusvenettä venäläiset upottivat itse. 
Yksi niistä nostettiin meren poh-
jasta, kun kuviteltiin sitä voitavan 
hyödyntää sukellusveneiden raken-
tamisen päästessä Suomessa aika-
naan alkamaan.

Jo �9�0-luvun alusta lähtien pi-
dettiin sukellusveneitä laivastom-
me aluskannan monipuolistamista 
koskevissa suunnitelmissa tarpeel-
lisina. Laivaston uudisrakentamis-
ohjelman vuosikausia jatkuneen 
valmistelun yhteydessä todettiin 
ulkomainen asiantuntija-apu vält-
tämättömäksi. Niinpä Saksasta 
palkattiin puolustusministeriöön 
sukellusveneiden erityistuntija.

Kun Saksassa haluttiin säilyt-
tää tuntuma sotalaivojen suun-
nitteluun, perustettiin Hollantiin 
suunnittelutoimisto, joka tarjosi 
palveluja ulkovalloille. Insinööri-
toimiston hollanninkielisen nimi-
hirviön takia siitä käytetään jäl-
jempänä lyhennettä IvS.

Kun laivastolaki meillä vih-
doin vuonna �9�7 saatiin sääde-
tyksi, laadittiin rakentamisohjel-
man (kolme uppoumaltaan 500 
tonnin sukellusvenettä ja kaksi jä-
reällä tykistöllä varustettavaa ran-

nikkopanssarilaivaa) mukaisten 
alusten peruspiirustukset edel-
lä tarkoitetun bulvaaniyhtiön toi-
mesta. Detaljipiirustukset tehtiin 
rakentamisurakan sittemmin saa-
neen jäljempänä mainittavan tela-
kan piirustuskonttorissa. 

Iku-Turson, Vesihiiden ja  
Vetehisen rakentaminen
Jo vähän ennen laivastolain voi-
maantuloa oli ensimmäisen suoma-
laisen sukellusveneen tilaus annettu 
Crichton-Vulcanin telakalle Tur-
kuun. Jonkin ajan kuluttua Suomen 
valtio tilasi samalta telakalta kaksi 
samanlaista Vetehis-luokan venettä. 
Työtä johtamaan ja laitteita asenta-
maan tuli Saksasta joukko insinöö-
rejä, teknikoita ja asentajia. Ra-
kentamistyöt olivat tuskin päässeet 
alkamaan, kun telakan metallimie-
het menivät lakkoon. Siitä tuli pit-
käaikainen, mihin vaikutti se, että 
lakkolaiset saivat taloudellista tu-
kea mm. Neuvostoliitosta. Lakon 
murtajien johtajaksi ryhtyi Lapuan 
liikkeen johtohahmona tunnetuk-
si tullut Vihtori Kosola. Hän haali 
Pohjanmaalta kokoon nelisenkym-
mentä seppää ja sepänoppilasta. 
Näin eivät työt keskeytyneet ko-
konaan. Rakentamiseen liittyneistä 
erikoisuuksista mainittakoon vielä, 
että parin vuoden kuluttua kopi-
ot sukellusveneiden piirustuksis-
ta olivat Ranskan kautta kulkeutu-
neina Neuvostoliiton käytettävissä. 
Asia paljastui, kun neuvostolaivas-
to kääntyi IvS:n puoleen tarvittuaan 
asiantuntija-apua.

Kun ensimmäiset sukellusve-
neet valmistuivat Turussa �930-lu-
vun alussa, alkoivat veneiden koe-
ajot. Tällöin asiantuntijaryhmän 
koostumus muuttui osittain. Lai-
vanrakentajien tilalle tuli aktii-
vipalveluksessa olevia  saksalai-
sia meriupseereja. Moottoriäänien 
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kuuntelua varten Suomen vesille 
tuotiin kuuntelulaitteilla varustet-
tu erikoisalus. Myöhemmin raken-
netun �50-tonnin sukellusveneen 
(Vesikko) koeajojen yhteydessä 
päästiin kokeilemaan sähkötorpe-
doja, jotka olivat vaikeammin ha-
vaittavissa kuin pakokaasuvanan 
jälkeensä jättävät kaasutorpedot.
Edellä selostetun sotilaallisen yh-
teistyön vallitessa vuosina �9�4-
�934 Suomessa oleskeli kaikkiaan 
n. sata saksalaista alan ammatti-
laista eri vaiheissa osallistuen su-
kellusveneen suunnitteluun, ra-
kentamiseen ja koekäyttöön. Apua 
saatiin myös panssarilaivojemme 
rakentamiseen liittyvissä teknisis-
sä kysymyksissä. Myös niiden pii-
rustukset oli laatinut edellä mainit-
tu IvS.

Kun Turussa asui entuudes-
taan pieni joukko saksankielisiä, 
mahdollisti heidän lukumäärän-
sä lisääntyminen sotilashenkilöil-
lä sen, että kaupunkiin perustettiin 
saksalainen seurakunta. Pisimpään 
paikkakunnalla oleskelleista tar-
mokkaimmat opettelivat ruotsin-
kieltä ja saattoivat tulla hyvin toi-
meen ostoksilla käydessään.

Muistutuksen antaminen 
merten valtiaalle  
haavoittuvaisuudesta
Vuonna �935 Iso-Britannia suos-
tui rauhanehtoja osaltaan huojen-
taen solmimaan Saksan kanssa 
laivastosopimuksen. Tällöin Sak-
sa sai luvan rakentaa sotalaivoja 
35 % sopimuskumppaninsa ton-
niston määrästä. Sukellusvenei-
tä sallittiin rakentaa yhtä paljon 
kuin englantilaiset rakensivat. Toi-
nen maailmansota ei ollut kestänyt 
kovinkaan kauan, kun britit saivat 
tuta kansallissosialistiselle Saksal-
le sallimansa vedenalaisen asela-
jin vaarallisuuden. Sukellusvene 
U-47 päällikkönään kapteeniluut-
nantti Günther Prien onnistui eng-
lantilaista huoltoalusta sukelluk-
sissa periskoopin avulla seuraten 
puikkelehtimaan miinasulkujen 
ja sukellusveneverkkojen lomit-
se Scapa Flovin sotasatamaan  ja 
torpedoimaan �5 750 tonnin tais-
telulaiva Royal Oakin upoksiin 
päästen vielä pakenemaankin ta-
pahtumapaikalta.

Ossi Granlund

Lähteet: - John Killen: Luftwaffe 
suom. Risto Lehmusoksa
- David Baker: Adolf Galland, elä-
mäkerta suom. Mauri Konttinen
- Björn Forsén-Annette Forsén: 
Saksan ja Suomen salainen sukel-
lusveneyhteistyö

Puukko teki 
pojasta miehen
Puukko on aina ollut suomalaisen 
miehen perustyökalu. Sitä on tar-
vittu niin rauhan kuin sodan töis-
sä.  Pojasta tuli mies, kun hänelle 
annettiin puukko. Jo alle kymmen-
vuotias oli sellainen, jonka käteen 
puukko rohjettiin antaa. Miehistä 
itsetuntoa kohotti kummasti vyöl-
lä killuva  helapäinen tuppiros-
ka.  Lapualla syntyneen Juhani 
Yli-Rantalan eteisen seinällä on 
toistakymmentä erilaista puukkoa.  
Suurimman, Lapin leukun, terän 
pituus on parikymmentä senttiä, 
pienimmän vain vajaat neljä sent-
tiä. 

- Teetin tämän minipuukon vyön 
koristukseksi, kun voimaan tuli 
asetus, jonka mukaan huvitilaisuu-
teen ei saa viedä yli neljän sentin 
puukkoa, Juhani muistaa. 

Mahtavan lapinpuukon hän sai 
lahjaksi Niilo Tarvajärveltä.

- Tarvalla oli menossa se kuului-
sa joulumaahanke ja sitä varten oli 
valmistettu komeita leukuja. Puu-
konpäässä on pyöreä kultainen 
levy.  Puukkoja myytiin tuhannen 
markan hinnasta. Tarvan  mielestä 
olin tehnyt asian hyväksi niin pal-
jon, että puukko oli pieni kiitos. 

Leuku on Lapin miehen kirves 
ja puukko. Sillä kelpaa vaikkapa 
vaivaiskoivua karsia.

Puukko paimenpojalle 
Ensimmäisen nimikkopuukkonsa 
Juhani muistaa saaneensa jo kuu-
sivuotiaana.

- Puukko oli tarpeen, kun kesällä 
paimensin kaverin kanssa isoisän 
parikymmenpäistä  karjaa. Puu-
kolla vuoltiin pajupilli ja piirrettiin 
ladon seinään kuvia. Kerran olim-
me niin omissa hommissamme, 
että lehmät pääsivät Toiskan Jus-
sin kaurapeltoon. Kun isoisä kep-
peineen lähestyi, kaveri meni la-

don taakse piiloon. Ei isoisä meille 
kepistä antanut, varotteli vain pitä-
mään lehmistä tarkempaa vaaria. 

Puukkoa käytettiin koulun käsi-
työtunnilla. Juhani oli hyvä teke-
mään käsitöitä. 

- Kolmannella luokalla val-
mistin kahdeksantoista esinettä. 
Tein puukimmistä punkankin. Sil-
loin sanottiin, että kyllähän joka 
mies saavin tekee, mutta mies on 
se, joka viimeisen kimmen sovit-
taa. Minun punkastani tuli hiukan 
vino, “liuho”.

Puukkoa tarvittiin, kun  yläsyr-
jän terävät reunat niivattiin sileik-
si.     

Vanhoilla miehillä puukko oli 
aina mukana. 

- Puukolla leikattiin leivästä 
pala ja sen päälle sipaistiin noka-
re voita. Puukolla leikattiin lihaa ja 
rusennettiin kalanruodot.

Juhani muistaa vieneensä ker-
ran härmäläisen puukon saksalai-
selle ystävälleen. 

- Sanoin puukkoa luovuttaes-
sani, että suomalainen mies antaa 
puukon vain luotettavalle ja par-
haalle ystävälleen.  

Yksi Yli-Rantalan puukoista on 
ylitse muiden. 

 - Se on se  pieni puukko, jon-
ka annoin Liisalle tutustumisem-
me aikaan. 

Liisa huikkaa keittiöstä: 
- Muut miehet ostavat koruja, 

Juhani antoi puukon.   
Niilo Ihamäki 
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Yksikkömme sijoitettiin lokakuun 
loppupuolella Kotkan lohkolle 
rannikkopuolustukseen. Tämä so-
veltui tehtäviimme hyvin, eikä so-
dan sytyttyä ollut kovin vaaral-
listakaan, mutta kun ”Kannaksen 
lukko” Summa murtui �5.�.40, 
koko pataljoona siirrettiin kiirees-
ti Viipurinlahden torjuntataistelui-
hin, jossa jokainen päivä oli kuin 
”Almanakan viimeinen päivä”. 
Niinhän se olikin – tuhansille.

Pataljoonan torjuntataistelut al-
koivat Hanukkalansaaresta ja pe-
rääntyminen tapahtui taistellen 
linjalla Pukinsaari, Uuras, Ravan-
saari, Esisaari, Suonionsaari, Piis-
pansaari, Turkinsaari ja Tervajoki, 
jossa tuli kaivattu rauha.

Kuolemanvaarassa olleen soti-
laan sielunelämää on vaikea ku-
vailla. Tässä kuitenkin pieni näyte 
uupuneista sotilaista Uuraan saa-
ressa maaliskuun alussa �940.

Eräänä yönä tuli ylirasittunut 
kkk:n puolijoukkue Pukinsaares-
ta Uuraaseen lepovuorolleen. En 
muista, kuinka kauan he olivat val-
voneet ja yhtä mittaa taistelleet ty-
kistö- ja kranaattitulessa jatkuvia 
hyökkäyksiä torjuen, mutta poissa 
tolaltaan he kaikki olivat.

Kun he pääsivät nääntyneinä ja 
nälkäisinä kovasta pakkasesta läm-
pimään huoneeseen, he riisuivat 
jalkineensa, hieroivat varpaitaan ja 
käsiään ja rupesivat syömään ah-
mimalla. Samalla he puhuivat jär-
kyttyneinä koko ajan yhteen ää-
neen, miten se ja se  kaveri kaatui 
tai haavoittui. Miten hyökkäyk-
set torjuttiin ja kuinka paljon rys-
siä kaatui, ja miten ne tulivat jäätä 
myöten suksilla maaten, joten nii-
tä piti mennä sivusta ampumaan. 
Miten politrukit pakottivat puheil-
laan ja konetuliaseillaan miehiään 
hyökkäämään aina uudelleen ja 
uudelleen.

Taistelut jatkuivat unissa

Kirjoittaja kuului talvisodan aikaisen Er.P 21:n nuorimpiin taisteli-
joihin (s. 1917). Hän toimi KKK:n Komentoryhmässä taistelulähet-
ti- ja Kss-aliupseerina. Kun kaasuvaaraa ei ilmaantunut, hän joutui 
olemaan monessa mukana.

Syötyään he kellahtivat huoneen 
lattialle ja vaipuivat jonkinlaiseen 
unenhorrokseen. Rauhallista unta 
se ei kuitenkaan ollut, sillä he eli-
vät edelleen juoksuhaudoissaan. 
Huusivat varoituksia toisilleen, ki-
roilivat ja itkivät ja veisasivat vir-
siä. Tämän he tekivät nukkuessaan 
ja äänessä oli jokseenkin jokainen 
mies. Se oli järkyttävää!

Kun he olivat nukkuneet noin 
kaksi tuntia, taistelulähetti tuli ry-
minällä huoneeseen huutaen ko-
valla äänellään: ”Ylös ja asemiin, 
ryssä on murtanut rintaman!”

Miehet heräsivät säikähtäen, ta-
jusivat tilanteen toivottomuuden, 
kiroilivat ”ei me jakseta, ei me 
jakseta, näethän sinä sen itsekin”, 
mutta lähetti oli kova, hän antoi sa-
nan sanasta ja karjui: ”Nyt on hä-
tätila.” Ihailin lähetin lujuutta ja 
ripeätä toimintaa. Miehet rauhoit-

tuivat yllättävän nopeasti, tulivat 
hiljaisiksi ja painuivat paukkuvaan 
pakkaseen. He olivat kai jo kuole-
maan kypsiä?

Nämä pohjoispohjalaiset miehet 
olivat hyvin uskonnollisia. Iltaisin 
veisattiin virsiä. Se helpotti ja an-
toi ihmeellisen hyvänolontunteen. 
Sotakoulutus näillä vanhoilla mie-
hillä oli vanhentunut ja heikonlai-
nen, mutta vastuuntunto ja tunnol-
lisuus oli luotettavaa.

Er.P ��:n miesten voimavarat 
hupenivat kai jo talvisodassa ja 
viimeistään jatkosodan alussa, sil-
lä perinteiden vaalijoita ja muis-
tojuhlia ei ole kertaakaan pidetty. 
Taisteluistamme ei ole myöskään 
kirjoja kirjoitettu. Tulilinjoilta ne 
parhaat ystävät löytyvät.

Yrjö Granlund
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 Vanhat kansakoulun ainevihot hei-
jastavat omalla tavallaan menneen 
ajan tapahtumia, kouluopetuksen 
päämääriä ja aikakauden tapoja. 
Köyliön Yttilän kansakoulussa 
�930-luvun alkukymmeninä opet-
tajina toimivat  Lyyli  (�897-�98�) 
ja Antti (�888 - �980) Kovanen. 
Heidän oppilaansa luonnehtivat 
koulua Kovasten kovaksi  kouluk-
si. Vuosikymmenten jälkeen sa-
nontaan liittyy positiivinen arvola-
taus. Vallankin Antti Kovanen vaati 
kaikessa  hyvää järjestystä. Hänen 
mielestään kuriton koulu on kuin 
vedetön mylly. Kovaset olivat van-
han ajan opettajia, jotka tietojen ja-
kamisen ohella opettivat myös elä-
mäntaitoja ja käytöstapoja. 

Opettajien tarkasta valvonnas-
ta kertoo neljäsluokkalaisen aine, 
jonka otsikko on Koulun pihaa 
puhdistamassa. Pudonneet lehdet 
piti lakaista, koska “maassa olevat 
lehdet ovat rumia ja epäterveelli-
siä”. Piha lakaistiin varpuluudilla. 
“Kaikki muut lakaisivat paitsi nel-
jännen osaston pojat. Heistä yksi 
osa käänsi pensaiden multaa. Eräät 
vetivät kiviä pois koulun ympäris-
töstä sekä kokosivat risuja. Opetta-
ja kävi aina tarkastamassa ja joh-
tamassa, että tuli puhdasta jälkeä. 
Jos joku ei ollut ahkera niin hän 
kehotti lakaisemaan.” Aine päättyy 
oikeaoppisesti loppuhuipennuk-
seen: “Pihan siivoaminen ei ollut 
minusta ikävä hetki.”

Itsenäisyysjuhlassa etupenkissä!
Itsenäisyyspäivä oli vapaapäivä. 
Se sujui aihetta käsitelleen aineen 
mukaan näin: “Me saimme myös 
koulusta luvan. Aamulla minä 
nousin 6:lta ylös. Ensin me söim-
me aamiaista. Sen jälkeen pestyä-
ni käteni luin  koululäksyjäni. Itse-
näisyysjuhlaa varten minä kiillotin 
kenkäni. Sitten palvelin äitiä hä-
nen askareissaan. Minä olin myös 
saanut luvan mennä itsenäisyys-
juhlaan suojeluskunnan talolle. 
Sinne aloin vaatettaa kello kahdel-
ta. Pitkältä olikin aamupäivä tun-
tunut. Kokonainen päivä olisi siinä 
ajassa muulloin vierähtänyt. Puet-

tuani katsoin kelloa. Vähän aikais-
ta oli vieläkin. Kuitenkin lähdin ja 
asteltuani hiljalleen tapasin toisia-
kin.”

Juhlan ohjelmasta jäi erityises-
ti mieleen kuvaelma Vala, jossa 
opettaja esiintyi suojeluskuntalai-
sen sarkapuvussa, aseenaan paljas-
tettu miekka. “Paljon opin tälläkin 
matkalla, joskin puheita oli vaikea 
oikein käsittää.” Pientä harmia ja 
mielipahaa tuli jälkeenpäin, kun 
nuoret juhlijat eivät tienneet oi-
keita juhlatapoja. “Opettaja moit-
ti meitä seuraavana päivänä siitä, 
että istuimme etupenkissä. Se olisi 
kuulunut arvohenkilöille, kirkko-
herralle, nimismiehelle ja kunnan-
kirjurille. Hiljaa olimme kuitenkin 
istuneet. Siitä opettaja meitä kiit-
ti.” 

 “Lihava täti” puhujana
Elämäntapaohjeita antoi joulukuun 
9. päivänä �93� koulussa vieraillut 
Kotikasvatusyhdistyksen matka-
puhuja Eveliina Ala-Kulju.

“Kouluumme ilmestyi vanhan-
puoleinen täti, joka nosti pakettin-
sa koulun eteiseen. Kun me kaik-
ki oppilaat olimme kokoontuneet, 
astui sisään lihava täti. Hän puhui, 
ettei sellainen lapsi, joka laskee ki-
rosanan suustaan, pääse taivaan 
ilomajoihin. Hän kuvaili meille, 
miten ihmeenihanaa on taivaas-
sa. Täti sanoi, mitä töitä kotona 
on lapsille: kuoria perunoita, laas-
ta lattia ja leipoa. Hän sanoi: Kun 
minä olin eräässä talossa leipoi 
siellä kaksi poikaa ahkerasti. Sa-
massa tuli naapurista poikia ja lei-
pojapojat laittoivat kätensä selän 
taakse. He olivat kuin eivät olisi 
leiponeetkaan. Kun naapurin pojat 
lähtivät pois kysyin minä, että mitä 
varten te niin teitte. Pojat sanoivat, 
että he rupeavat nauramaan. Sitten 

hän kysyi: Miksi pojat  kiroilevat. 
Hän selitti sen itse ja sanoi sen ole-
van niin miehekästä. Täti kehotti 
meitä lukemaan läksymme hyvin. 
Opettaja sanoi, että lomallakin on 
luettava läksyjä.”

Ja taas aineenkirjoittajan loppu-
päätelmä: “Tästä oli minulle hyö-
tyä.”

Erään aineen kirjoituksen ai-
heeksi opettaja oli antanut tautien 
kuvaamisen. Neljäsluokkalaisen 
tiedossa oli, että “nuorella ihmi-
sellä tapahtuu ruumiissa vilkas ai-
neenvaihto. Mutta vanhemmal-
la iällä elimet eivät enää suorita 
tehtäviään ja luonnonlain mukaan 
seuraa kuolema. Toisinaan, vaik-
ka ruumis 

muuten terve onkin, sortuu se 
tautien kautta ennenaikaiseen kuo-
lemaan. Tautien aiheuttajat ovat 
kokkeja, basilleja ja spirilleja”.

Ystävällinen setä otti valokuvan
Eräänä kevätpäivänä koulun pi-
haan ilmestyi vieras mies, jolla oli 
valokuvauskone. Mies halusi ku-
vata oppilaat. “Opettaja ei oikein 
suostunut, mutta antoi kuitenkin 
luvan. Kovin ystävällisesti setä jär-
jesti meidät kuvausta varten. Edes-
sä olevat kyykkysivät maassa, ta-
kana seisovat nousivat laudasta ja 
pukeista tehdylle penkille. Sedällä 
oli kahdet silmälasit nenällä. Kun 
kuva otettiin, olimme me paljain 
päin. Setä  kehotti meitä hymyile-
mään. Myöskin tuli meidän katsoa 
koneeseen”. 

Kokemus oli ainekirjoituksen 
loppupäätelmän mukaan kaikin 
puolin myönteinen: “Minun mie-
lestäni on valokuvan otto hauska, 
koska kuvasta näkee vielä isonakin 
kansakoulutovereitaan.” 

Niilo Ihamäki 

Ainevihot kertovat 
lapsuuden ajasta
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Maanantaina �4.�.08 oli puheen-
johtaja Lauri Ihalaisen haastatte-
lu tv:ssä. Hän sanoi, että jatkossa 
pitäisikin tulopoliittisissa neuvot-
teluissa operoida ostovoimakäsit-
teellä. Voi, herrajumala, mikä älyn-
väläys lopultakin! Hän olisi voinut 
käyttää myös toista samaa tarkoit-
tavaa nimikettä reaaliansio eli to-
dellinen ansio.

Ajatelkaapa, mikä järkyttä-
vä perustuslakimme ja Euroopan 
Unionin perusoikeuskirjan vastai-
nen rikkomus on ollut tuponeuvot-
teluissa ns. solidaarisen palkkapo-
litiikan toteuttamisessa. Palkkojen 
korotukset on vuosikymmeniä teh-
ty prosenttikorotuksin. Tämän 
vuoksi pienten palkkojen korotuk-
set ovat tietysti olleet markka- / eu-
romääräisesti pienemmät kuin suu-
ripalkkaisten. Mutta mainitsematta 
on jäänyt – ja ilmeisesti tahallises-
ti –, että tuponeuvottelusta toiseen 
prosenttikorotusten vaikutus on 
ollut kasaantuva eli kumulatiivi-
nen. Toisin sanoen prosenttikoro-
tusten erot ovat kasvaneet korko-
akorolle -periaatteen mukaisesti. 
Esimerkiksi 5 x 5 % ei ole �5 %, 
vaan �7,63 %. Myös tämän vuok-
si pienempipalkkaisten ja suurem-

Myöhäisherännäinen Lauri Ihalainen

pipalkkaisten ansiotulojen ero jat-
kuvasti syvenee. 

Vanha totuushan on, että naisten 
ansiotulo on aina ollut heikompi 
kuin miesten. Esimerkiksi vuonna 
�006 tuntipalkkaisten naisten tun-
tipalkka oli 8�,8 % miesten palkas-
ta ja kuukausipalkkaisten kuukau-
sipalkka 76, % miesten ansiosta 
(lähde: Tilastokeskus �6.�.�008). 

Tällainen ”solidaarinen” palk-
kapolitiikka on automaattises-
ti pitänyt huolen myös siitä, että 
naisten eläkkeet ovat todella hei-
kommat kuin miesten.

Kyllä työmarkkinajärjestö-po-
mojen veljeskunta on aina kaiken 
tämän tiennyt. Kukas mahtaa heis-
tä olla se, joka ei ole sitä tiennyt?
Ihalaisen esiintyminen tv:ssä osto-
voimansa kanssa oli mustaa huu-
moria parhaimmillaan. 

Esko Posti

Juhlavuotta 
valmistellaan

Espoon Sotaveteraanit ry perustet-
tiin �959. Ensi vuonna vietettäviä 
50-vuotisjuhlia valmistelee toi-
mikunta, joka puheenjohtaja Eino 
Luostarisen johdolla on jo ko-
koontunut muutamia kertoja.
Toimikunta odottaa jäseniltä hy-
viä ehdotuksia juhlavuoden tapah-
tumiksi. 
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Veteraani oli ollut pienen paikka-
kunnan kirkossa, jossa pappi yk-
sin toimitti ehtoollismessun. Kirk-
kovieraille ehtoollisen jaettuaan 
pappi nautti yksin ehtoollisen alt-
tarilla. Veteraani katsoi toimitusta 
oudoksuen, kun ei ollut ennen sat-
tunut näkemään, että pappi jakoi 
itselleen ehtoollisen.  
Lääninrovasti Antti Rusama, 
onko tämä käytäntö ohjeiden 
mukainen? 

– Kyllä pappi toimi jumalanpal-
veluksesta annettuja ohjeita nou-
dattaen. Tällaista käytäntöä nou-
datetaan lähinnä yhden papin 
seurakunnissa. 

Oletko itse ollut messussa, jossa 
olet yksin nauttinut ehtoollisen? 

– Kyllä olen.
Niilo Ihamäki

Pikapuhelu

Veteraanipäivän kaksikielinen 
jumalanpalvelus 

Tapiolan kirkossa �7.4. klo �0.
Jumalanpalveluksen toimittavat  kirkkoherrat 

Antti Rusama ja Roger Rönnholm.
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Kirjallisuus

Tammenlehvästä kysytään
Mikä on oikea järjestys, kun kiin-
nitetään rintapieleen tammenlehvä 
ja jokin muu merkki, esimerkiksi 
hopeinen ansiomerkki?

Leo
Vanhurskasta voidaan selittää sa-
nalla oikeamielinen tai syvemmäs-
sä merkityksessä pyhyydestä 
täydellistä.

Mitä olivat tarkk´ampujat?
Minä tiedän, mikä on tarkka am-
puja ja senkin, mitä ovat tarkka-
ampujat, mutta mitä ovat olleet 
tarkk´ampujat?  Jos toimitus tietää, 
voiko selittää tämän minua vaivaa-
van pikku asian?

Risto

Hietamies 
kirjoittaa hauskasti
Heikki Hietamies: Eihän se niin 
ollut. 304 s. Otava. 
Heikki Hietamies on taas keksinyt 
mainion aiheen ja kehitellyt siitä 
hykerryttävän hauskan kirjan. 
Kustannusjohtaja antaa kirjailija 
Saviselle tehtäväksi kirjoittaa elä-
mäkerta touhukkaasta kauneussa-
longin omistajasta 

Maj-Lis Savanderista. Kuvat-
tava kertoo elämästään sitä ja tätä. 
Vanhemmat, syntymäpaikkakunta 
ja koulutus muuttuvat moneen ker-
taan. Kirjailija kuuntelee kummas-

Sodan sadon korjaaja

Antti Tuuri: Kylmien kyytimies. 
278 s. Otava 2007.

Keväällä �9�8 Jussi Ketola yrittää 
olla ”ei kenenkään puolella”, mut-

tellen ja miettii, ovatko kuvailut 
totta vai valetta, mutta sanoo itsel-
leen, mikä sensori minä olen. Kir-
juri vain.
Tulos on yllättävä. 
Hietamiehen juonenkehittely on 
mallikasta, teksti reippaan ilkiku-
rista.

Kirjan parissa viettää muutaman 
viihteellisen lukutuokion.

Niilo Ihamäki     

ta pakotetaan aseella uhaten hevo-
sineen junaan. Hän joutuu Tampe-
reelle kuljettamaan haavoittuneita 
ja kuolleita sairaaloihin ja hauta-
usmaalle. Raivokkaat taistelut rau-
nioittavat kaupungin ja kaatuneit-
ten pinot kasvavat. 

”Kylmien kyytimiehellä” riit-
tää kuljetettavia. Jos Jussi Ketolan 
tahtomattaan sotatoimiin joutumi-
nen on yllätyksellinen, sitä on hä-
nen vapautumisensakin taistelui-
den päätyttyä.

Kylmien kyytimiehen tarina on 
eloisa kuvaus miehen sotaretkestä 
huoltojoukoissa. Antti Tuurilla on 
hyvän kertojan armoitettu taito ja 
kyky ryydittää kuvausta omalaa-
tuisella huumorillaan.

Niilo Ihamäki

Tammenlehvä on ylinnä, neuvoo 
Anni Grundström Suomen Sotave-
teraaniliitosta.

Vanhurskaasta kyselen
Kirkossa istuessani olen jäänyt 
miettimään, mitä tarkoitetaan, kun 
puhutaan vanhurskaasta ihmises-
tä. Arkisessakin kielessä sitä sanaa 
käytetään. Puhutaan vanhurskaan 
unesta tai vanhurskaasta, joka ar-
mahtaa juhtaansa. Selittäkää, jos 
pystytte.

Alli
Tarkk´ampuja on vanha kirjoi-
tustapa. Sillä kuvataan rihlatul-

la kiväärillä aseistettua jalkaväen 
valiosotilasta. Ensimmäisen maa-
ilmansodan aikana varustettiin va-
lioampujia kiikaritähtäinkivääreil-
lä.

Seitsemästä ihmeestä
Kaveri kyseli, muistanko antiikin 
maailman seitsemän ihmettä. Hän 
itse muisti vain yhden, Kheopsin 
pyramidin, minä taas Babylonin 
riippuvat puutarhat. Siihen loppui-
vat tietomme.

Päätettiin kysyä, mitkä ne viisi 
muuta ovat

Arvi

Antiikin maailman kaikki seitse-
män ihmettä olivat: pyramidi Gi-
zassa Kairon lähellä, Artemis-ju-
malattaren temppeli Efesoksessa, 
Rhodoksen kolossi, Zeus-patsas 
Olympiassa, Halikarnassoksen 
mausoleumi, Faroksen majakka 
Aleksandriassa ja Babylonin riip-
puvat puutarhat.
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Marraskuinen iltapäivä, sataa ti-
huutti räntää, oli pimeää ja mär-
kää. Istuimme keilakahviossa kah-
villa, Topi, Antti ja minä. Keilailu 
oli mennyt vähän niin ja näin, pelk-
kiä missejä koko peli, istuimme ja 
murjotimme. Mieli oli alamaissa. 
Kolme hiljaista miestä hörppimäs-
sä jäähtyvää kahvia.

”Mitä sinäkin siinä murjotat”, 
sanoi Topi minulle, ”sinun pelisi 
meni sentään jotenkuten, noin C-
luokan mieheksi”. 

”En ole varmaankaan kertonut 
teille, miksi tämä marraskuun kol-
mas päivä on minulle surun ja mur-
heen päivä, sellainen päivä, jota ei 
voi unohtaa. Voinhan sen nyt ker-
toakin, kun kerran puheeksi tuli. 
Vanhempi veljeni kaatui silloin, 
kolmas marraskuuta -4�. Siitä on 
nyt tasan 65 vuotta.

Hän oli syntynyt helmikuussa -
�� ja kutsuttiin armeijan riveihin 
helmikuun alussa vuonna -4�. Kun 
sota alkoi, hän oli suorittanut ase-
palvelustaan vähän yli neljä kuu-
kautta ja joutui taisteluihin jo so-
dan ensimmäisistä päivistä lukien.

Hän oli saanut koulutuksen jää-
käriksi, saanut aseen ja polkupyö-
rän, joita nyt tositilanteessa joutui 
käyttämään. Joukkue polki pyö-
rällään halki Kannaksen taistellen 
taukoamatta. Saavuttuaan rajal-
le heidät nuorina ja nyt kokeneina 
taistelijoina siirrettiin Itä-Karja-
laan. Jatkuvasti taistellen he ete-
nivät Syvärille ja sieltä Maanselän 
kannakselle. Lähellä Seesjärveä 
hän tapasi kohtalonsa.

Sota syö poikiansa ja hyökkäys-
sota erityisesti. Kotirintama oli jo 
kuullut lukemattomia suruvieste-
jä rintamilta. Papin ilmestyminen 
kotopoluille synnytti kauhua, sa-
noma tiedettiin jo ennen sen sano-
mista. Se oli vain kestettävä, sil-
le ei mitään voinut, itki tai kirosi. 
Monet vanhemmat ihmiset olivat 
vain hiljaa, katselivat tyhjin silmin 
mitään näkemättä, nuoremmat it-
kivät. Niin mekin. Äiti tuntui ku-
tistuvan ikään kuin pienemmäksi. 
Isä painui entistä kumarammaksi.”

Veli ei unohdu
Sota loppui aikanaan. Ikä ja ko-

Veli kuoli Syvärin korvessa

kemus avarsi ymmärtämään elä-
mää hieman laajemmalti kuin nuo-
rukaisena. Jokainen miettii omalta 
kohdaltaan, mikä asia on minkäkin 
uhrauksen arvoinen. Meille vete-
raaneille ne asiat lienevät selviä.
Sodan jälkeen elämä rauhan ajas-
sa alkoi hiljalleen asettua uomiin-
sa, alettiin uskoa uuteen elämään 
ja surujen ajan mittaan unohtuvan. 
Niin minäkin uskoin veljeni sekä 
monen muun tutun muiston haalis-
tuvan vuosien mittaan. Niin ei kui-
tenkaan käynyt.

Olin heti siviiliin päästyäni 
muuttanut pois kotipaikkakunnal-
ta. Kävin kuitenkin säännöllises-
ti tapaamassa vanhempiani ja si-
saruksiani. Erään tällaisen matkan 
päättyessä odottelin junaa asemal-
la, kun tunsin kovan kädenlyönnin 
olkapäälläni. ”Terve poika, sinä 
sitten selvisit sieltä elävänä toi-
sin kuin veljesi.” Ääni tuli hieman 
vanhemmalta mieheltä kuin minä 
ja hän vaikutti jollain tavalla tutul-
ta, nimestä en ollut varma.

”Et taida tuntea, olen Hannes, 
veljesi tuttu ja rintamakaveri. Olen 
vähän katsellutkin sinua viime ai-
koina. Haluaisin kertoa sinulle vel-
jesi viimeisestä päivästä, olin ni-
mittäin samassa ryhmässä hänen 
kanssaan.” En ollut oikein varma 
siitä, halusinko ollenkaan kuulla 
sitä, mutta en oikein voinut kiel-
täytyäkään. Minulla oli sen verran 
omiakin kokemuksia. Tiesin, että 
voisin kuulla mitä tahansa sellais-
ta, mitä ei haluaisi yhdistää vel-
jeensä.

”Minuun osui”
”Se oli sateinen marraskuun aamu, 
noin kello kahdeksan, kun meidät 
komennettiin liikkeelle. Sanottiin, 
että se oli sellainen väkivaltainen 
tiedustelu parin kolmen kilomet-
rin päässä oleviin vihollisen ase-
miin. Lähdettiin koko joukkueen 
voimin. Satoi märkää räntää, nä-
kyvyys oli olematon. Jätettyämme 
omat asemat kohtasimme jatkuvaa 

vastarintaa, pääsimme kuitenkin 
eteenpäin, joka metristä oli kuiten-
kin taisteltava. Veljesi oli muuta-
mia metrejä minusta vasemmalla, 
kun kuulin hänen huutavan ´mi-
nuun osui´.

Menin katsomaan ja huusin lää-
kintämiehiä, eivät ne heti tulleet. 
Vedin hänet kuitenkin suuren kuu-
sen alle ja yritin sitoa haavaa. Näin 
kuitenkin heti, että kaikki oli tur-
haa. Vatsa oli puhki kahdesta koh-
taa, KP:n suihku oli lävistänyt 
mahan; siitä ei kukaan selvinnyt. 
Lääkintämiehet tulivat, sitoivat 
parhaansa mukaan ja peittelivät 
ylimääräisellä huovalla ja jätti-
vät siihen yksikseen huutamaan. 
Olimme pahaksi onneksemme jou-
tuneet vihollisen saartamaksi, jo-
ten olimme jokainen kovan edes-
sä. Sitä kesti kolme tuntia, saimme 
reiän vihollisen ketjuun ja pää-
simme takaisin omiemme luokse. 
Saimme myöskin kaikki haavoittu-
neet ja kaatuneet mukaamme. Vel-
jesi oli vielä hengissä, kun pääsim-
me tukikohtaan, kuollen kuitenkin 
melkein heti sen jälkeen. On se ka-
mala haavoittua mahaan”, huokai-
si hän vielä lopuksi.

On se kamalaa, niin kamalaa, 
ettei sitä koskaan opi ymmärtä-
mään eikä unohtamaan. Aina hel-
posti kuvitellaan, että voi kuol-
la kauniisti, mutta kaikkea muuta, 
siinä ei ole mitään kaunista, se on 
julmaa. Ei ole ihme, että varsin-
kin marraskuu muistuttaa veljestä-
ni, sateesta märkänä, tappava kipu 
mahassa odottamassa varmaa kuo-
lemaa Syvärin takaisessa korves-
sa märän lumirännän valuessa naa-
malle.

”Niin se on”, sanoi Topi. ”Har-
va, tuskin kukaan, sieltä lähti 
´Nuorteat kukkaset poskipäillään` 
niin kuin siinä Ateenalaisten lau-
lussa kerrotaan. Parempi kun ei 
veljesi kaveri olisi alkanut kaivella 
yksityiskohtia. Niitähän meillä on 
itse kullakin tarpeeksi.”

Istuimme hiljaisina pitkän to-
vin, joimme loput kahveistam-
me, nousimme ja lähdimme ko-
tiin. ”Ensi maanantaina samaan 
aikaan”, huikkasi Topi läksiäisiksi. 
Kolme hiljaista vanhaa miestä kä-
vellä köpöttelemässä mietteisiinsä 
vaipuneena kohti kotejaan.

Eero Sillanpää
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Espoon Sotaveteraanit ry:n syys-
kokouksessa muutettiin yhdistyk-
sen sääntöjä niin, että jäseniksi voi-
vat liittyä myös puolisot ja lesket. 
Kokous valitsi yksimielisesti edel-
leen puheenjohtajaksi Eino Luos-
tarisen. Kunniajäseneksi kutsuttiin 
Auvo Räsänen.

Syyskokous pidettiin Tapiolan 
palvelukeskuksessa �6.��.�007. 
Naisjaosto tarjosi osanottajille pul-
lakahvit. Ennen asioiden käsittelyä 
hiljennyttiin kunnioittamaan pois-
kutsuttujen muistoa. Pekka Kon-
tu soitti Narvan marssin. Puheen-
johtaja Eino Luostarinen mainitsi 
avauspuheessaan, että yhdistyksen 
jäsenistä noin kaksisataa toimii ak-
tiivisesti. Vuonna �009 vietettävän 
yhdistyksen 50-vuotistapahtumiksi 
puheenjohtaja toivoi hyviä ideoita.

Kokouksen puheenjohtajaksi va-
littiin Aulis Lintunen. Sihteerei-
nä toimivat Leo Tonttila ja Eero-
Juhani Juhola. Paikalla oli �03 
yhdistyksen jäsentä. Muutettujen 
sääntöjen mukaan yhdistyksen jä-
seniä ovat varsinaiset jäsenet, puo-

Puolisotkin 
yhdistyksen jäseniksi

lisojäsenet, kannattajajäsenet, tuki-
jäsenet ja kunniajäsenet. 

Hallitukseen valittiin erovuoroi-
set Pirkko Arminen, Terttu Pu-
hakka, Hannu Särkiö ja Leo 
Tonttila uudelleen. Uudeksi hal-
lituksen jäseneksi valittiin Irma 
Ruuskanen-Sere. Aikaisemman 
vaalin perusteella jatkavat Aarno 
Lampi, Toivo Nikander, Raimo 
Riikonen, Paavo Salo ja Yrjö Ve-
lakoski. Tilintarkastajiksi valittiin 
Eero Koskivaara ja Arnold Stu-
bin, varalle Martti Hakomaa ja 
Maija Kaukoranta. 

Edustajiksi piirin kokouksiin va-
littiin Pirkko Arminen, Reijo Jär-
vi, Auvo Räsänen, Erkki Sipilä ja 
Henrik Westerstråle, varalle Paa-
vo Friman, Aulis Javela, Anna-
Kreeta Loukola, Toivo Nikander 
ja Kerttu Ruohonen. Liittokoko-
uksessa yhdistystä edustavat pu-
heenjohtaja ja varapuheenjohtaja. 
Suomen Sotaveteraaniliiton pu-
heenjohtaja Aarno Strömmer esit-
ti liiton tervehdyksen ja kertoi nel-
jän veteraanijärjestön lähentyvän, 
kun niiden toimistot muuttavat sa-
maan taloon Itä-Pasilaan.         - NI

Kirjallisuus

Syy siihen, miksi otan esille tämän 
kirjan veteraanilehdessä on se, että 
Hedvig Gebhard (�867-�96�) os. 
Silen, oli kolme vuotta puheen-
johtajana vuonna �940 peruste-
tussa Naisten Työvalmiusliitos-
sa, joka yhdessä Työläisnaisliiton 
edustajan Tyyne Leiwo-Larso-
nin ja valtionhallinnon edustajan 
Margit Borg-Sundmanin kanssa 

järjesti muun muassa puolivuoti-
sen naisten vapaaehtoisen työpal-
velun. Työvalmiusliitto koulutti 
keskuksissaan �500 tyttöä vuosi-
na �94�-45 ja lähetti heitä vähäva-
raisiin koteihin avuksi. Lapsenlap-
si Anna-Liisa Sysiharju oli alusta 
lähtien innokkaana mukana, ensin 
työtyttönä Suomussalmella ja jat-
kossa johtotehtävissä uusilla lei-
reillä, jopa koulutuksessa Sak-
sassakin. Tarkoituksena oli tehdä 
naisten asevelvollisuus, mutta asia 
kaatui sodan jälkeen rahanpuuttee-
seen.
Mutta talousneuvos Gebhard oli 
paljon muutakin. Hän tutustui jo 
varhain lahjakkaaseen visionääriin 
Hannes Gebhardiin (�89�-�933) 
ja heistä tuli pellervolaisen osuus-
toiminnan ”isä ja äiti”. Molemmat 
olivat perustamassa kustannusosa-
keyhtiö Otavaa vuosina �890-9� 
ennen Alvar Renqvistiä. Hedvig 

Gebhard oli Suomen ensimmäi-
siä kansanedustajia kolmeen ottee-
seen, Kotilieden toimituskunnassa 
�9�3-�96�, Helsingin kunnanval-
tuutettu �9�9-�� ja �9�3-�5, luot-
tamustehtävissä ruokahuolto- ja 
kotitaloustoimessa sekä Elannon 
hallintoneuvostossa �905-�7,      
SOK:n hallintoneuvostossa �9�8, 
Yleisradion hallintoneuvostossa 
�930-49, Naisjärjestö Unionin pe-
rustajajäsen �89� ym.
Gebhardit saivat kolme lasta, jois-
ta tytär Maiju on tunnettu muun 
muassa astiankuivauskaapin kek-
sijänä. Tarmokas talousneuvos oli 
osuustoiminnan suurnainen, nais-
pioneeri, sosiaalipoliitikko ja ko-
titalouskoulutuksen kehittäjä. Hä-
nen monitoimiseen elämäkertaansa 
kannattaa tutustua. 

Helmiriitta Honkanen

Eteenpäin ja ylöspäin

Riitta Mäkinen ja 
Anna-Liisa Sysiharju:
Hedvig Gebhardin osuus ja 
toiminta 336 s.
Keuruu 2006

Syyskokous. Syyskokouksessa tervehti espoolaisia veteraaneja Suo-
men Sotaveteraaniliiton puheenjohtaja Aarno Strömmer (edessä oikealla). 
Vieressä piirin puheenjohtaja Pentti Laamanen. Jaakko Valtanen ja Eino 
Luostarinen tutkivat vuoden 2008 toimintasuunnitelmaa.
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Sota-aikana Mikkelin palokunta-
taloon oli sijoitettu Päämajan var-
tiokomppania, jonka pääasiallise-
na tehtävänä oli päämaja-alueen 
vartiointi. Savilahden- ja Ristimä-
enkadun kulmassa sijaitsi tuolloin 
pieni puutalo, jossa sotilasvirka-
mies hoiti Mikkelin ja Helsingin 
välistä kuriiriliikennettä. Yleensä 
kuriirina toimi luutnantin arvoinen 
upseeri, jonka henkivartijana oli 
Päämajan vartiokomppaniasta va-
littu sotamies. Henkivartijaksi va-
littu oli aseistettu pistoolilla torju-
maan mahdollista konfliktia. 

Tähän kunniakkaaseen tehtä-
vään minut valittiin kolmesti. Läh-
töpäivän illalla menin Mikkelin 
ratapihalla seisovaan toisen luo-
kan makuuvaunuun, jossa ilmoit-
tauduin kuriiriluutnantille. Melko 
pian asetuimme makuusopessa le-
poasentoon, luutnantti ala- ja minä 
yläpetiin. Yöllä vaunu liitettiin 

Helsinkiin menevään junaan, joka 
saapui perille aamuyöllä ja siir-
rettiin yöpyvine matkustajineen 
Helsingin ratapihalla määrättyyn 
paikkaan. Aamulla hieman ennen 
kahdeksaa suoritimme makuuhy-
tissä aamupesun. 

Kuriirina oleva luutnantti an-
toi minulle toimintaohjeet, jonka 
jälkeen sain olla sen päivän mis-
sä halusin, kunhan tulisin ajoissa 
Mikkeliin palaavan makuuvaunun 
hyttiin viimeistään klo ��. Kos-
ka asuin Helsingissä vanhempie-
ni luona, menin kotiini viettämään 
luppoaikaa. Kotiin saapuessani oli-
vat vanhempani iloisia tuloni joh-
dosta ja kestitsivät minua korvike-
kahvilla vaatimattomien vehnästen 
kera. Illalla hyvästelin vanhempa-
ni ja ajoin raitiovaunulla Helsingin 
rautatieasemalle. Ilmoittauduin 
kuriiriluutnantille, jonka jälkeen 
jäin makuusoppeen ovelle odot-

Henkivartijana päämajassa telemaan junan liikkeellelähtöä. 
Oviaukossa seisoessani viereeni 
tuli kuriiriluutnantti seuraamaan 
vaunuun saapuvia upseereita. Up-
seerien joukosta erottui kenraa-
li Erik Heinrichs, joka tuli luok-
semme sanoen kuriiriluutnantille: 
”Minä en ole ennen nähnyt luut-
nanttia.” Luutnantti löi kantapään-
sä yhteen ja sanoi: ”Herra kenraali, 
olen luutnantti Paganus.” Kenraa-
li Heinrichs siihen: ”Onpa erikoi-
nen sukunimi, sillä englannin Pa-
gan tarkoittaa suomeksi pakana.” 
”Niin, herra kenraali,” vastasi luut-
nantti. Kenraali vaihtoi vielä muu-
taman sanan luutnantin kanssa ja 
palasi omaan hyttiinsä. Junan läh-
dettyä liikkeelle me tovin jälkeen 
paneuduimme kumpikin maate ja 
aamuyöllä saapui juna Mikkelin 
ratapihalle. Aamulla klo 8 aloit-
ti koko vaununosasto aamutoimet, 
jonka jälkeen meistä kukin rien-
si taholleen – minä palokuntatalon 
vartiokomppaniaan.

Rudolf Wikberg

Asiakasomistajuus 
– yhteistä etua!
Valtakunnallinen S-ryhmä muodostuu 30 osuuskaupasta, 
jotka ovat oman alueen sa tuntijoita ja vahvoja kehittäjiä. 
Osuuskaupan toiminnan tuotto käytetään asiakasomista  jien 
ja lähiympäristön hyväksi. Osuuskaupat inves toivat, työllis-
tävät ja jakavat tuloksesta mittavan määrän Bonuksina 
takaisin.  

• S-Etukortilla saat Bonusta  S-ryhmän ja yhteistyökumppaneiden 
     yli 2000  bonustoimipaikasta kautta maan. Lisäksi saat monia muita 
     rahanarvoisia etuja. 

• S-Etukortin saat kun liityt oman alueesi osuuskaupan jäseneksi 
     eli asiakasomistajaksi. Osuuskaupassa asiakkaat ja kaupan väki ovat 
     kumppaneita, asiakasomistajia molemmat.

• Parasta asiakasomistajuudessa on se, että hyödyt siitä jatkuvasti 
     – päivästä toiseen, kuukaudesta kuukauteen, vuodesta vuoteen.

www.s-kanava.fi
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HE PALVELEVAT MAANANTAISIN

NAISJAOSTOPyöreässä pöydässä
Myydään lipuja veteraanien tilaisuuksiin,
myydään ja välitetään sotaveteraanitavaroita
ja järjestetään arpajaisia.

Vasemmalta: Laila Särkkä, Sylvi Virtanen,
Anna-Kreetta Loukola ja Maj-Lis Mustonen.

Kahvikanttiinissa
kahvitetaan eri tilaisuuksissa
sotaveteraaneja ja vieraita  
itse leivotuilla tuotteilla.

Eila Malinen ja Alice Koskinen

KULTTUURIJAOSTO

Järjestää konsertti- ja teatterimatkoja sekä
niihin kuljetuksia

Rauno Riisalon siipien suojassa 
vasemmalta: Terttu Puhakka,
Sirkka Lumme ja Lotta Riisalo.

VALISTUSJAOSTO
Mm. nämä miehet kalustavat luentotilan, jotta veteraaneilla olisi hyvä seurata esitelmiä.

Vasemmalta: Raimo Ilveskero, Juhani Manner, Arssi 
Larikka ja Mauri Levänen,

Vanhakin vertyy: Arssi Larikka 
ja Pertti Peltonen.

Kuvat Raimo Riikonen
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TOIMINTAKALENTERI

Kevät 2008

Toimintaryhmät
Soitinyhtyeen harjoitukset torstaisin klo 18 (tar-
vittaessa) Aarnivalkean koululla. Kuoron harjoi-
tukset perjantaisin klo 15.45-18.30 Tapiolan palve-
lukeskuksessa (TPK). Kuntovoimistelua: Tapiolan 
kuntosali (Kauppamiehentie) tiistaisin klo 11-12 ja 
perjantaisin klo 14-15 (Väinö Rantio). Tapiolan ur-
heiluhalli (Urheilupuistontie �) keskiviikkoisin klo 
10-11. Leppävaaran liikuntahalli (Veräjävahdintie 8 
B) tiistaisin ja torstaisin klo 10-11 (Aimo Virkki). 
Tapiolan palvelukeskus (TPK) tiistaisin ja torstai-
sin klo 9.30-11. Lentopalloa  Tapiolan urheiluhalli 
maanantaisin ja perjantaisin klo 10.30-12.00 (Pert-
ti Sirén). Hiihtotapahtumat (Teuvo Narinen). Ilma-
aseammunta Tuulimäen liikuntatilat maanantai-
sin klo 13-14 ja torstaisin klo 12-13 (Väinö Rantio). 
Petangue Tuulimäen liikuntatilat maanantaisin  klo 
13-14 ja torstaisin klo 12-13(Väinö Rantio). Kunto-
liikuntajaoston erityistapahtumista Länsiväylässä. 
Toimintaryhmät kokoontuvat koko vuoden kesäkuu-
kausia lukuun ottamatta.

HELMIKUU
Pilkkikisa tiistaisin �9.� – �8.3 välisenä aikana. Läh-
tö Suomenojan K.Raudan edestä klo 9.00, sää- ja ai-
kavarauksella. KA

Viikko 8 
Espoon Sotaveteraanilehti �/�008 ilmestyy. LE

Ma  18.2
13.00 Veteraanitapaaminen ja jaoston 
 �6-vuotisjuhla palvelukeskuksessa. KI
 Valatilaisuus Upinniemessä.  Aika avoin. KI
14.00 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa.  
 ks. erillinen ilmoitus lehdestä. VJ

Ke 20.2.
14.00 Tanssit EKK:ssa. Soitinyhtye. ET, SY 
 
Viikko 9 
Ma 25.2.
14.00 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. 
VJ
15.30 Naisjaoston kevätkokous. NA 

Ti 26.2. 
 Espoon Sotaveteraani -lehden �/�008 
 aineiston viimeinen jättöpäivä. LE

MAALISKUU
 Teatterimatka. Aika avoin. KI

Viikko 10
Ma 3.3.
14.00 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa.  
 VJ 

K U T S U
Espoon Sotaveteraanit ry:n
kevätkokoukseen 

Espoon Sotaveteraanit ry:n kevätkokous 
maanantaina 3�.3.�008 klo �4.00
Tapiolan palvelukeskuksessa, 
Itätuulenkuja 4.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9 §:ssä 
kevätkokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat 
sekä mahdollisesti 7 §:ssä mainittuja asioita.
- Vaalivaliokunnan valinta.
- Mahdollisten kunniajäsenten kutsuminen.
Henkilöllisyyden osoittava kortti mukaan.

Naisjaoston kahvitarjoilu ennen kokouksen 
alkua.

Toimintakalenterissa käytetyt lyhenteet
ELES Espoonlahden Eläkkeensaajat, ET Eteläinen 
toimintajaosto, HA Hallitus, HE Hengellinen jaosto, 
HS, JS Huomionosoitus-jäsensihteerit, KA Kalaker-
ho, KI Kirkkonummen jaosto, KJ Kulttuurijaosto, KR 
Kuoro, KU Kuntoliikuntajaosto, LE Lehtijaosto, NA 
Naisjaosto, PKT Perinteensiirron kouluryhmä, PT 
Pohjoinen toimintajaosto, SO Sosiaalijaosto, SY Soi-
tinyhtye, TU Tukineuvosto, VJ Valistusjaosto, EKK 
Espoon kulttuurikeskus, HHT Haukilahden Haukita-
lo, SPT Soukan palvelutalo, TPK Tapiolan palvelu-
keskus, TUU Tuulimäen väestönsuoja, UKV Ukon-
vaajan toimitila, WeeGee-talo. 
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Maanantaiesitelmät keväällä 2008
Valistusjaoston esitelmätilaisuudet Tapiolan palvelu-
keskuksessa, Itätuulenkuja 4, maanantaisin klo 14. 

18.02. Kommodori Veijo Taipalus
   Rannikon puolustaminen tänään
25.02 Rikoskomisario Hannu Hännikäinen
   Ajankohtaista Afganistanista tänään
03.03. Professori Heikki Vapaatalo
   Ikäihmiset ja lääkkeet
10.03. Professori, fil. tri Aki-Mauri Huhtinen
 Informaatiosodankäynti ja yhteiskunta
17.03.  Professori Krister Höckerstedt
    Elinsiirrot                 
07.04. Päätoimittaja Paavo Korhonen 
 Miten suhtaudut, kun kaikki näyttää 
 muuttuvan?
14.04. Oikeustieteen tohtori Raimo Pekkanen  
 Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
21.04. Sisätautien erikoislääkäri Unto A. Vainio
    Ikääntyvän ihmisen nivelongelmat

Ke 5.3.
14.00 Tanssit EKK:ssa. Nostalgiset. ET 

To 6.3.
19.00  ”Myrskyluodon Maija” Louhisalissa. 

Liput Terttu Puhakka puh. 4�� 8693. KJ

Viikko 11 
Ma 10.3.
14.00 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa.  VJ
15.30 Naisjaoston sisarilta TPK:ssa. 
 Tuote-esittely. NA
14.00 Iloinen iltapäivä Leppävaaran palvelukeskuk-

sessa. PT

Ti 11.3.
13.00 Veteraanitapaaminen seurakuntatalolla.   

Kevätkokous. KI

Ke 12.3.
14.00 Tanssit Soukan palvelutalossa. ET

To 13.3 Talvisodan päättymisen juhlatilaisuudet.
 Espoo:
9.00 Lipunnosto. HE, KR
10.00 Seppeleenlasku Espoon tuomiokirkon sankari-

haudoilla.
18.00 Muistojuhla Tapiolan kirkossa. HE, KR
 Kirkkonummi:
10.4 Seppeleenlasku ja kaksikielinen jumalanpal-

velus.
11.45 Kirkkokahvit seurakuntatalolla. KI

Viikko 12
Ma 17.3.  
14.00 Valistusjaoston esitelmä TPK:ssa. VJ

Viikko 13
Ke 26.3.
14.00 Tanssit EKK:ssa. Soitinyhtye. ET, SY

Ma 31.3.
14.00 Yhdistyksen kevätkokous TPKssa. HA

HUHTIKUU

Teatterimatka, aika avoin. KI
Kevätretki. kohde avoin. PT

Viikko 14
Ke 2.4.
14.00 Tanssit EKK:ssa. Nostalgiset. ET

Su 6.4.
15.00 Kuoron kevätmatinea Tapiolasalissa. KR

Viikko �5
Ma 7.4.
14.00 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. 
VJ

Ti 8.4.
13.00 Veteraanitapaaminen seurakuntatalolla. KI

Ke 9.4.
14.00Tanssit Soukan palvelutalossa. ET

Viikko 16
Espoon Sotaveteraani -lehti �/�008 ilmestyy. LE
Ma 14.4.
14.00 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. 
VJ
15.30 Naisjaoston sisarilta. NA

Ti 15.4.
19.00 ”Aurinko ja minä” Kaupunginteatterissa. KJ

Viikko 17 Perinneviesti �/�008 ilmestyy. PKT

Ma 21.4.
14.00 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa.  
 VJ

Su 27.4 
 Kansallisen veteraanipäivän juhla
 Espoo:
9.30 Lipunnosto
10.00 Kaksikielinen jumalanpalvelus Tapiolan kir-

kossa.
12.00 Pääjuhla Tapiolasalissa. HE, KR
 Kirkkonummi:
10.45 Seppeleenlasku sankariristille ja kaksikielinen 

jumalanpalvelus kirkossa.
13.00 Lounas ja juhla. KI

Ma 28.4
14.00 Naisjaoston simamatinea. NA
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Tapiola, Kaupinkalliontie �0, 0��00 Espoo
puh. 09-8�6 505�, lipunmyynti 09-8�6 57�34

www.espoo.fi/kulttuurikeskus

Lisätietoja puh. 010 426 2928 klo 8–16 ja www.itsehoitoapteekki.fi

Kestävän
kosteuden
lähde

APTEEKISTA

Kosteuttava
Kevyt

Hyvin imeytyvä

OSAAVA JA ARVOSTETTU
KUNTOUTUS- JA HYVINVOINTIKESKUS

LÄHELLÄSI!

www.lamminnie mi.fi

Pääsiäispaketti 4 vrk
Pääsiäisohjelma
Sauna- ja uintimahdollisuus
Kuntosalin käyttöoikeus
Majoitus 2 hh
Täysihoito

Jänistie 1, 31400 Somero

Puh. 02-77 990
neuvonta@lamminniemi.fi

464 € /hlö

Pääsiäistarjouksesta veteraanialennus 5 %
Käytä hyödyksesi!

Ryhmille räätälöidyt paketit päiväksi, kahdeksi 
tai vaikkapa viikoksi 

- kysy tarjous!


