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Espoon Sotaveteraanilehti on ilmestynyt vuodesta 1987 lähtien säännöllisesti neljä kertaa vuodessa.
Lehtihankkeen puuhamiehet Väinö Rantio ja Unto Joensuu tutkivat silloista Suomen itsenäisyyden juhlavuoden teemaan sävytettyä lehteä. Kuva Matti Kaltokari
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Haastattelin kerran arkkiatri Arvo
Ylppöä. Muistan, miten ketterästi
yli 90-vuotias lääkärikunnan vanhin liikkui kotonaan, ja minulla oli
vaikeuksia seurata haastateltavaani huoneesta toiseen. Kierroksella
Ylppö esitteli kunniakirjojaan ja
mitaleitaan, joita oli pitkältä uralta
kertynyt lukuisa määrä. Esittelyn
jälkeen hän ikään kuin anteeksi
pyydellen sanoi: Kukas sen kissan
hännän nostaa ellei kissa itse?
Nuo arkkiatri Ylpön sanat palautuivat mieleeni, kun sain Unto
Joensuulta terveisiä, että olisi aihetta kertoa tästä omasta lehdestä
- onhan lehti ilmestynyt jo vuodesta 1987 lähtien. Nostetaan nyt
siis kissan häntää Ylpön neuvon
mukaan. Lehden pitkän historian
ohella on syytä muistaa, että tämä
lehti on lajissaan erikoinen; lähes
ainoa veteraaniyhdistyksen lehti
maassamme. Vain Tampereen yhdistyksellä on vastaava julkaisu.
Lehden historia on oikeastaan
vähän Unton kertomaa pitempikin,
sillä Veikko Hakosen toimittama
ensimmäinen Espoon Sotaveteraanilehti ilmestyi jo vuonna 1973
eli 40 vuotta sitten. Julkaisemista jatkettiin vuosina 1974–76 ja
1979–80, jolloin päätoimittaja oli
Paavo Tuomari. Lehti ilmestyi
kerran vuodessa. Painokustannusten noustessa lehti kuitenkin
nukahti 1977 parin vuoden ajaksi.
Sitten kokeiltiin pienoiskokoista
lehteä 1979–80. Kun siitä ei pidetty,
julkaisemisessa seurasi yli puolen
vuosikymmenen tauko.
Syksyllä 1987 lehti herätettiin
taas henkiin. Puuhamiehinä olivat
yhdistyksen silloinen puheenjohtaja Väinö Rantio, John Hongelin,
Unto Poutala ja Unto Joensuu.
Päätoimittajaksi saatiin Poliisilehden entinen päätoimittaja Vankka
Toivonen. Uudistunut lehti ilmestyi maamme itsenäisyyden 70-vuotisjuhlanumerona. Puheenjohtaja
Rantio tarkasteli yhdistyksen toimintaa ja päätti kirjoituksensa:
Ikääntymisen ongelmat moninkertaistuvat lähivuosina jäsenistömme

keskuudessa, ja taloudellisen tuen
lisäksi henkinen tuki yksinäisyydestä kärsiville on tarpeellista. Optimistina Rantio sanoi uskovansa,
että Espoon veteraanit yhteistoimin
pystyvät täysipainoiseen yhteistoimintaan vielä vuosikymmenten
ajan.
Vankka Toivonen toimi päätoimittajana kymmenkunta vuotta.
Syksyllä 1995 tehtävä siirtyi allekirjoittaneelle.
Tätä lehteä on ollut ilo tehdä,
kun työtovereina ja avustajina on
ollut osaavia ja yhteistyökykyisiä
ihmisiä.
Lehti on pyrkinyt olemaan jäsenistön yhdyssiteenä, kertomaan
veteraaneille tärkeitä asioita ja
kuuntelemaan heidän kuulumisiaan.
Perinteensiirtokin on toteutunut
tämän lehden teossa, kun toimituskunnassa ja kirjoittajina on useita
meitä veteraaneja nuorempia sanan
taitajia.
Lämpimät kiitokset kaikille lehden hyväksi toimineille!
		
Niilo Ihamäki

Karikatyyri:
Teuvo Salminen
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Puheenjohtaja

Onnellista alkanutta vuotta arvoisat
yhdistyksemme jäsenet.
Suomi täyttää 95 vuotta tänä
vuonna. Mitään suurimuotoisia
juhlia tai tempauksia ei kaiketi ole
tulossa. Odotellaan satavuotisjuhlavuotta ja silloin varmasti juhlitaan
kovasti.
Sotaveteraanien keski-ikä on silloin viittä vuotta vaille sata. Tänä
kuluvana toimintakautena sotaveteraanien keski-ikä on jo aika korkea
yhdeksänkymmentä vuotta. Itsenäinen Suomi oli viisivuotias, kun nykyiset keski-ikäiset sotaveteraanit
syntyivät. Silloin elettiin vapaussodan jälkeisiä, ei kovin rauhallisia vuosia. Se ikäluokka ehti kokea
vielä kolmen sodan tapahtumat,
sekä ruokapulan että talouskriisin,

mutta kaikesta on selvitty. Uskon,
että kyllä selviämme nykyisestäkin
lamasta.
Perinteensiirrosta olen kertonut
lähes joka palstallani jotain tietoa, sekä olen kannustanut asiasta
kiinnostuneita ottamaan yhteyttä
minuun tai yhdistyksessä asiaa hoitaviin henkilöihin. Suomessa on
nykyisin valtakunnan tasolla perinneasioita hoitava liitto, joka on
nimeltään Tammenlehvän Perinneliitto.
Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin toiminnassa on perinneasioita hoitava toimikunta, joka omalta
osaltaan huolehtii, auttaa ja avustaa
piirin alueella toimivia sotaveteraaniyhdistyksiä ko. asiassa.
Espoon Sotaveteraaniyhdistyksen
edustajana em. toimikunnassa on
Olli Sorvettula. Hän on myös yhdistyksessämme johtava asiantuntija
perinteensiirtoasiassa. Perinteensiirtotyö on vaativa ja monitahoinen
suorite. Se vaatii henkilöitä, jotka
ovat oikeasti kiinnostuneet perinteensiirtotoiminnan onnistumisesta,
siksi olen aikaisemminkin pyytänyt
asiasta kiinnostuneita ottamaan yhteyttä yhdistyksemme toimistoon.
Siellä asiat hoidetaan laadukkaasti.
Tehtävän suorittajia tarvitaan
kipeästi ja jo kiireisesti, joten rohkeasti vaan mukaan riveihin. Tehty
työ palkitsee varmasti tekijänsä!
Eino Luostarinen

KUTSU
Espoon Sotaveteraanit ry:n
kevätkokoukseen
Espoon Sotaveteraanit ry:n kevätkokous
maanantaina 25.3.2013 klo 14.30
Tapiolan palvelukeskuksessa, Itätuulenkuja 4.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 §:ssä kevätkokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat sekä vaalivaliokunnan valinta ja mahdollisten kunniajäsenten kutsuminen.
Henkilöllisyyden osoittava kortti mukaan.
Naisjaoston kahvitarjoilu on ennen kokouksen alkua.
Hallitus
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Toiminnanjohtaja

Vuonna 2011 on käynyt niin onnettomasti, että Suomen monista
kunnista, kuten myös Espoosta, on
jouduttu palauttamaan valtiolle sen
veteraanien kotipalveluun myöntämiä varoja takaisin käyttämättöminä. Tarve ja määrärahat eivät ole
kohdanneet. Valtio on kuitenkin
onneksi ryhtynyt jakamaan näitä
varoja uudelleen. Jotta nyt alkavana
vuonna 2013 ei kävisi samalla lailla, olisi tärkeätä, että jäsenet käyttäisivät Espoon kaupungille valtiolta saatuja kotipalveluun tarkoitettuja varoja ensisijaisesti, jotta kaupunki ei joutuisi tänä vuonna palauttamaan käyttämättömiä varoja
Valtiokonttorille. Vasta toissijaisesti käytettäisiin yhdistyksen varoja.
Siis ensisijaisesti hakekaa kotipalvelua kaupungilta ja vasta
toissijaisesti yhdistykseltä.
Tässä vaiheessa ei vielä tosin
tiedetä koska kaupunki saa nämä
rahat ja voi aloittaa niiden myöntämisen. Odotamme kaupungin
tiedotetta.
Lisätietoja saa kaupungilta numerosta 09-816 3333.
Eero-Juhani Juhola

Aineisto lehteen os.
Päätoimittaja
Niilo Ihamäki,
Mäntyviita 10 F, 02110 Espoo,
niilo.ihamaki@hotmail.com tai
Toimitussihteeri
Kirsti Ilveskero, Jääskentie 3 A
02140 Espoo
kirsti.ilveskero@gmail.com

Perinneyhdistykseen siirtyminen suunnitteilla
Sotaveteraaniliiton ja Rintamamiesliiton edustajat tapasivat
viime syyskuussa eduskuntaryhmien edustajia. Tapaamisessa vedottiin päättäjiin, että veteraanien
kuntoutusmäärärahaa korotettaisiin niin, että kaikki halukkaat veteraanit pääsisivät kuntoutukseen,
kertoi Suomen Sotaveteraaniliiton puheenjohtaja Finn-Göran
Wennström vieraillessaan Espoon
veteraanien syyskokouksessa marraskuun 26. päivänä Tapiolan palvelukeskuksessa. Kokouksessa oli
mukana myös Helsingin Seudun
Sotaveteraanipiirin puheenjohtaja
Erkki Merikallio.
Syyskokokseen oli saapunut 68
yhdistyksen jäsentä. Kokous valitsi yhdistyksen puheenjohtajaksi
edelleen Eino Luostarisen. Yhdistyksen kunniajäseneksi kutsuttiin
sosiaalijaoston kuntoutusvastaava
Pertti Sirén. (Martti Toivasen
Pertti Sirénistä laatima haastattelu
julkaistiin lehdessämme 3/2012)
Kokouksen puheenjohtajana toimi Pekka Kontu, sihteereinä EeroJuhani Juhola ja Liisa Nyfors.
Vuoden aikana sadan poisnukkuneen jäsenen muistoa kunnioitettiin hiljaisella hetkellä. Pekka
Kontu soitti Narvan marssin ja Liisa Nyfors sytytti muistokynttilät.
Ennen sääntömääräisten asioiden
käsittelyä jaettiin ansiomerkkejä yh-

distyksessä aktiivisesti toimineille.
Hopeisen ansiomerkin saivat Pekka
Houttu, Matti Kaltokari, Tuija
Koivu ja Pekka Korvenheimo sekä kultaisen ansiomerkin Kalevi
Heinilä, Anja Hukkanen, Lotta
Riisalo, Ismo Tulikorpi ja Vilho
Åkerlund.
Liiton kultaisen ansioristin sai
Maj-Lis Mustonen. Merkinsaajien
kiitokset esitti Kalevi Heinilä.
Yhdistyksen hallitukseen valittiin Olli Ollila, Hannu Pohjanpalo, Yrjö Viitasaari ja Sylvi Virtanen. Hallituksessa jatkavat aikaisemman vaalin perusteella Pirkko
Arminen, Irma Ruuskanen-Sere,
Hannu Särkiö ja Leo Tonttila. Tilintarkastajiksi valittiin Maija Kaukoranta ja Arnold Stubin, varatilintarkastajiksi Pekka Haanmäki
ja Eero Koskivaara.
Edustajiksi piirin kokouksiin valittiin Reijo Järvi, Hannu Pohjanpalo, Irma Ruuskanen-Sere, Auvo
Räsänen ja Henrik Westerstråhle,
varalle Paavo Friman, Aulis Javela, Martti Levänen, Anna-Kreetta
Loukola ja Kerttu Ruohonen.
Liittokokousedustaja on yhdistyksen puheenjohtaja.
Toiminta jäsenistön ikää vastaavaksi
Kokous hyväksyi hallituksen laatiman v. 2013 toimintasuunnitelman.

Sen mukaan toimintamuodot ovat
vakiintuneet 53 vuoden aikana. Niitä kuitenkin tarkistetaan jäsenistön
ikärakennetta vastaaviksi.
Sotiemme perinteen siirtämistä
ja tallentamista jatketaan. Omaa
lehteä julkaistaan neljä numeroa
vuodessa. Tukineuvosto järjestää
vuosittain konsertin Kaartin Soittokunnan kanssa. Kuoro jatkaa
toimintaansa ESMILA:n seniorien kanssa. Valistusjaosto järjestää
26 esitelmätilaisuutta. Sosiaalijaosto, Seppelejaosto, Soitinyhtye,
Kulttuurijaosto, Kuntoliikuntajaosto, Naisjaosto, Pohjoinen jaosto
ja Kirkkonummen jaosto toimivat
entiseen tapaan. Hallitus toimii perinneyhdistyksen perustamiseksi.
Maanpuolustusjärjestöjen kanssa
ollaan yhteistyössä.
Taloudenhoitaja Marja Nurmisalo esitteli vuodelle 2013 laaditun
talousarvion. Sen mukaan varsinaiseen toimintaan käytetään 164 000
euroa. Varsinainen jäsenmaksu ja
kannattajajäsenmaksu on 20 euroa,
ainaisjäsenmaksu 150 euroa. 90
vuotta täyttäneiltä ja 2013 täyttäviltä sotaveteraaneilta ei jäsenmaksua
peritä. Yrityksen tukijäsenmaksu
on 500 euroa.
Naisjaosto tarjosi kokousväelle
pullakahvit.
Niilo Ihamäki

Ansiomerkkien saajat vasemmalta oikealle:
Lotta Riisalo, Vilho Åkerlund, Anja
Hukkanen, Kalevi Heinilä, Maj-Lis
Mustonen, Tuija Koivu, Matti Kaltokari, Pekka Houttu, Ismo Tulikorpi
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Valtiosihteeri Raimo Sailas

Mies listojen takana

Olen aina pyrkinyt siihen, että
asioista pitää puhua niiden oikeilla
nimillä, Raimo Sailas sanoi, kun
muistelin tuota tapausta ja sen seurauksia.
Viime syksynä, kun Suomi - ja oikeastaan koko Eurooppa - oli jälleen
tosi tukalassa tilanteessa, muistettiin
taas Raimo Sailas. Joulun alla hän
oli viikoittain, joskus ihan päivittäin
lehtien palstoilla tai teeveen kuvaruudussa. Pääministerin ohella hän
taisi olla Suomen haastatelluin mies,
jolta kyseltiin mielipiteitä ja neuvoja. Tämä Espoon Sotaveteraani-lehti
ei yleensä politikoi, mutta tuollaista
miestä piti mennä haastattelemaan.
Sitä paitsi Raimo Sailashan ei ole
poliitikko, vaikka hänet siksi usein
mielletään, vaan hän on valtion korkein virkamies.
MENOJA ON KARSITTAVA
Niinpä istuin eräänä joulukuun päivänä valtioneuvoston empirelinnan
vallan käytävillä valtiosihteeri Raimo Sailaksen työhuoneessa, jonne hänen pitkäaikainen sihteerinsä Hannele Saarinen oli kattanut
kahvit joulutorttuineen. Hän oli
ystävällisesti järjestänyt minulle
haastattelun kuuluisan esimiehensä kanssa.
Keskustelumme kääntyi tietysti
heti Suomen ongelmiin. Ja niitähän
syksyllä riitti.
”Epäilitte TV:n ajankohtaisessa
Kakkosessa, ettei hallituksella ole
pohjaa ollutkaan, kun joku taho oli
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ilmaissut, että hallitukselta on pudonnut pohja pois”, aloitin. ”Eräässä toisessa haastattelussa sanoitte,
että päätöksiä menojen karsimisesta
on tehtävä heti eikä myöhemmin,
julkisen sektorin irtisanomiset on
saatava loppumaan, ja vienti vetämään. Oletteko yhä samaa mieltä?”
”Lähtökohtana on tietysti vuoden
2011 hallitusohjelma, joka on osoittautunut jo nyt optimistiseksi. Talouden kehitys on ollut heikompaa
kuin silloin odotettiin ja toivottiin,
ja se johtuu siitä, että koko Euroopassa on ollut samanlainen tilanne,
jonka johdosta mm. Suomen vienti
vetää heikosti. Ei tämä ole pelkästään suomalainen ongelma vaan se
koskee useimpia Euroopan maita.
Vienti on reilusti alempana kuin
vuonna 2007. Oltuaan välillä hieman parempaa, vienti on toipunut
huonosti vuodesta 2009, se ei ole
paljoa elpynyt. Koska muissakin
maissa talous on vaikeuksissa Suomen teollisuustuotanto ja kilpailukyky ovat heikentyneet, ja Suomi
on menettänyt markkinaosuuksia
maailmalla. Tähän on vaikuttanut
muun muassa se, että vuosina 2007
ja 2008 nostettiin palkkoja liian
paljon suhteessa kilpailijamaihin.
Mitä tulee vientiin, niin esim. Ruotsissa vienti on monipuolisempaa
kuin meillä, samoin Tanskassa. Esimerkkinä on mm. lääketeollisuus.”
Juuri haastattelupäivänä HS kirjoitti, että Suomi pystyy viemään
lääketeollisuuden laitteita ja tutki-

musmenetelmiä, mutta ei juurikaan
lääkkeitä. Esim. Tanskalla on huomattavan suuri lääkevienti.
AINA ON TOIVOA
”Jos ajatellaan kokonaistilannetta,
niin onko meillä toivoa paremmasta”, tiedustelen Sailakselta.
”Aina on toivoa, mutta helposti
se ei käy, kun on tämä euro-kriisikin käynnissä. Tarvitaan oikeita
päätöksiä. Maltillinen palkkapolitiikka on tärkeää elpymisen kannalta. Menoja on vähennettävä, kilpailukykyä on parannettava. Valtion
velka, joka tällä hetkellä on lähes
100 miljardia eli melkein 50 prosenttia bruttokansantuotteesta, on
saatava vähenemään”, Sailas toteaa
painokkaasti.
Nyt lukijan on otettava huomioon, että tämä haastattelu tehtiin
ennen joulua, jolloin Suomi oli vielä
aikamoisessa myllerryksessä. Oli
Talvivaaran kaivoksen ongelmat,
vanhuslaki puhutti, eläkeiän nosto oli keskustelun, etten sanoisi
riitelyn aiheena, korkeat vuokrat
nousivat mediaan, julkinen terveydenhuolto oli tapetilla. Ongelmia
riitti. Puhuttiin taantuman talvesta.
”Kuinka on? Riittääkö Suomella
kykyä ja voimaa selviytyä kaikesta?”, kysyn Sailakselta, joka jää
vuoden vaihteessa eläkkeelle.
”Uskon, että riittää” valtiosihteeri vastaa. ”Mutta me joudumme
karsimaan menoja ja korottamaan
veroja sekä pidättymään palkkojen

Marko oja

Kun mainitaan nimi Raimo Sailas useimmalle suomalaiselle
tulee oitis mieleen 90-luvun laman alku, jolloin maan hallitus
ajautui taloudellisiin vaikeuksiin
eikä pystynyt keksimään keinoja
taloustilanteen parantamiseksi.
Silloin tuli julkisuuteen valtiosihteeri Raimo Sailas, joka teki
tarvittavat leikkauslistat, ja maa
alkoi toipua. Sailas muistetaan
vieläkin parin vuosikymmenen
takaa listoistaan, ja hän sai pysyvän maineen poikkeuksellisen
suorapuheisena ja pelkäämättömänä valtion virkamiehenä.

Ennen haastattelua juotiin torttukahvit.

LISTOJA EN ENÄÄ TEE!
Mistä niitä menoja sitten vähennetään?
”Olen sanonut, että kun valtion
budjetti on yli 50 miljardia euroa,
niin aina sieltä löytyy sellaisia menoja, joista voidaan vähentää. Mutta
kun minä silloin 90-luvulla tein niitä leikkauslistoja, joista oli tuossa
puhetta ja jotka kuulemma monet
muistavat, olen ajatellut, että nyt saa
muut tehdä, minä en enää niitä tee”,
Sailas sanoo ja naurahtaa.
Kerron Sailakselle, että lähtiessäni kotipihasta ja autoa siinä
odotellessani tapasin pari oman
asuintaloni, Soukan Veteraanitalon,
miespuolista asukasta ja kerroin
heille, ketä olin menossa haastattelemaan, niin he sanoivat, että kerro
sille, että sellaisia suoraluontoisia
ja reiluja miehiä meillä pitäisi olla
koko maan hallitus!
”No, tuo kuulostaa tosi hyvältä”,
Sailas naurahti ja kun lisäsin, että
molemmat olivat sotaveteraaneja,
Sailas sanoi: ”Kuulostaa vielä paremmalta!”
Valtiosihteeri Raimo Sailas on
palvellut valtioneuvostossa maatamme 41 vuotta ja todella tuntee
työnsä kautta tämän maan asiat.
Hänellä on valtiovarainministeriössä 400 alaista, ja saman käytävän varrella ovat myös molempien
valtiovarainministerien työhuoneet.
Yhteisiä neuvotteluja heillä on joka viikko. Valtiosihteerin työ on
pääasiassa virkamiesvalmistelua
hallitusta varten. Valtiosihteeri on
ministeriön kansliapäällikkö, mutta
historiallisista syistä ulkoasiain- ja
valtiovarain ministeriöissä kansliapäälliköitä sanotaan valtiosihteereiksi. Näitä ministeriöitä kai on
pidetty tärkeimpinä.

Marko oja

nostamisesta. On myös odotettava, että tämä eurokriisi menee ohi.
Se ei varmasti helposti käy, mutta
se on hyvin tärkeä asia. Alkavana
vuonna joka tapauksessa verot kiristyvät, varsinkin tärkein veromme
eli arvonlisävero nousee. Kun tuloveroon ei tehdä inflaatiokorotusta,
se tarkoittaa samaa kuin verojen
kiristyminen. Myös hyvätuloisten
eläkeläisten verotus nousee tuntuvasti. Valtion talous on saatava tasapainoon, alkaa vähitellen hirvittää
tuo valtion lainojen kasvu.”

Anja Katavisto haastatteli valtiosihteeri Raimo Sailasta tämän työhuoneessa Snellmaninkadulla

”Minkälaiseen Suomeen te jäätte
eläkkeelle? Jäättekö hyvinvointivaltioon”, kysyn Sailakselta, kun haastatteluaika alkaa päättyä. ”Mikä on
oma näkemyksenne Suomesta sinä
päivänä helmikuussa, kun tämä lehtemme ilmestyy?”
”Sen haluaisin sanoa, että vaikka
tässä nyt on näitä edellä kerrottuja
vaikeuksia selvästi nähtävissä: on
työttömyyttä ja osittain sen aiheuttamaa köyhyyttä, on myös syrjäytymistä ja suuria epäkohtia sekä
paljon jopa suoranaista väkivaltaa
lastensuojelutapauksissa ja paljon
pienellä eläkkeellä eläviä vanhuksia, kannattaa kuitenkin muistaa,
että Suomi on maailman kehittyneimpiä ja vauraimpia maita millä
tahansa mittarilla tai tunnusluvulla
mitattuna. Ei ole mitään esteitä sille, ettemmekö me voisi jatkossakin kehittyä ja vaurastua”, Sailas
vakuuttaa.
Hän jatkaa: ”Erityisesti nuorisolle tämä on tärkeä viesti, että me
voimme menestyä. Luin hiljattain
Teemu Keskisarjan kirjan Raakatie
Raatteeseen ja tuli mieleen, että
näinä päivinä niistä ajoista on kulunut vain 73 vuotta, siis noin ihmisikä ja kuinka valtavia kärsimyksiä
ja koettelemuksia suomalaisilla oli
silloin ja vielä kauan sodan jälkeisenä aikana. Pitäisi suhteuttaa tähän
aikaan ja todeta, kuinka pieniä ja
mitättömiä nämä nykyiset ongelmat
ovat ja kuinka näiden ratkaisu on
kokonaan omissa käsissämme.”
Haastattelun lohduttavaksi lopuksi valtiosihteeri Sailas sanoo:

”Kyllähän tässä nyt on jo syntynyt
hyvä yksimielisyys ainakin siitä,
että jotakin pitää tehdä. Se ei ollut
selvää vielä viime kesänä, jolloin
alkoi tulla yhteistyöneuvotteluja
ja suurten yhtiöiden henkilöstöjen
irtisanomisia. En usko, että tämä
taantuma vielä helmikuussa on ohi,
kyllä se kokemukseni mukaan kevääseen asti menee ennen kuin hallituksen suunnitelmat toteutuvat, ja
taantuma alkaa jäädä taakse. Siihen
pitää uskoa.”
Puhutan vielä lähtiessäni Sailaksen sihteeriä Hannele Saarista, joka on hoitanut valtiosihteerin
sihteeriyttä liki 20 vuotta ja tuntee
esimiehensä käytöstavat. Kun tänä päivänä voimasanat ovat varsin tavallisia ihmisten puheessa,
niin Saarinen sanoo, ettei hän ole
kuullut näinä vuosina Sailaksen
koskaan käyttävän kirosanoja. Ja
hän on muutenkin mukava mies.
Kun utelen häneltä, onko ollut puhetta esimiehen eläkeajasta, niin
hän arveli, kuten Sailas itsekin,
tämän katselevan aluksi kaikkea
eläkeläisen silmin. Tosin tällä on
hoidettavana erinäisten säätiöiden
ja yhdistysten hallitustehtäviä. Itse
Sailas totesi ehkä heidän vaimonsa
kanssa jonkin verran matkustelevan. Ja iäkkäitä vanhempiaan Raimo Sailas käy tietysti tervehtimässä
Nivalassa, jossa hän on syntynyt ja
käynyt koulunsa ennen kuin lähti
Helsinkiin opiskelemaan kansantaloutta ja matematiikkaa.
Anja Katavisto
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Palvelutalossa on turvallista asua
Espoonlahden Merikartanossa
asustava 92-vuotias veteraani
Osmo Ripatti on osa itsenäisen
Suomen varhaishistoriaa. Hän
on syntynyt entisessä torpassa,
jonka hänen isänsä lunasti heti vuonna 1918 voimaan tulleen
torpparilain jälkeen. Torpan mukana tuli riittävästi peltoa. Metsää sai niin paljon kuin halusi.
Hartolassa sijaitseva torppa oli
kuulunut Tandefeltin suvun Pohjolan kartanolle, jolla oli maata
tuhansia hehtaareja, kymmeniä
hevosia ja lähes sata lehmää.
Suojeluskunnasta jatkosotaan
Osmon kotiolot muistuttivat nykyajan uusperhettä, jossa on siun,
miun ja yhteisiä lapsia. Molemmat
vanhemmat olivat avioliittoon mennessään leskiä. Äiti toi avioliittoon
seitsemän veljestä, isä kuusi lasta.
Osmo oli ensimmäinen yhteisistä lapsista. Perheeseen syntyi vielä
kaksi tyttöä. Näin opittiin elämään
sovussa toisten kanssa.
Osmo ei ehtinyt talvisotaan, mutta sai sen päättyessä kutsun suo-

jeluskuntaan. Sitä seurasi yhteen
menoon asepalvelus ja jatkosota,
jossa hän toimi radistina. Hänen
tehtävänsä oli siepata Neuvostoliiton radiolähetyksiä, jotka paljastivat
vihollisen toiminnan. Sodan loppuvaiheessa Valkeasaaressa tiedettiin
suurhyökkäyksen alkaminen. Vangeiksi saadut kertoivat hyökkäyksen
alkavan ja kehottivat siirtymään
pois saaresta. Muuten heitä kohtaisi
tuho, kuten hyökkäyksen alettua
kävikin. Sodan johto ei ryhtynyt
tilanteen vaatimiin valmisteluihin,
minkä vuoksi satoja suomalaisia
kaatui turhaan.
Osmo ehti nuorena nähdä maataloustyön raskauden. Niinpä hän
päätti, ettei hän ala maajussiksi.
Ystävänsä avustamana hän sai paikan Riihimäeltä Pyynikin panimossa. Hän menestyi työssään niin
hyvin, että sai vaimokseen panimon
johtajan sisaren. Myöhemmin hän
siirtyi Sinebrychoffille, missä yleni ylityönjohtajaksi. Päätyön ohella hän oli mukana kahdesti viikossa
kokoontuvassa makuraadissa, jossa sai maistelemalla tarkistaa oluen makua. Eläkkeelle hän jäi
kolmekymmentä
vuotta sitten.

martti toivanen

Kodista luopumiseen liittyy
haikeus
Moni mies tuntee
leskeksi jäätyään
itsensä avuttomaksi. Useimmiten vaimo on hoitanut niin ruoanlaiton, siivouksen
kuin vaatehuollonkin. Osmolle
leskeys tuli vaimon sairastumisen myötä. Vaimo sai ensiksi
sydäninfarktin,
jota seurasi monta ohitusleikkausta, verenpaine
oli korkea, munuOsmo Ripatti
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aiset olivat lopussa. Koska keuhkotkaan eivät toimineet kunnolla, edessä oli keuhkojen leikkaus.
Lääkärit arvioivat siitä selviytymisen mahdollisuudet hyvin pieniksi.
Niinpä siitä luovuttiin ja valittiin
mieluummin jatkuvat kivut. Kun
ne kävivät vuosien myötä ylipääsemättömiksi, suostuttiin letkujen irrottamiseen hengityskoneesta. Näin
päättyi Osmon kahdeksan vuotta
kestänyt omaishoitajan vaihe.
Osmo jäi yksin suureen omakotitaloon Suvisaaristossa. Sen hoitaminen kävi 90-vuoden rajapyykin
tienoolla liian raskaaksi. Oli aika
hakeutua palvelutaloon. Paikan saamisen esteenä oli milloin liian hyvä
terveys, milloin varallisuus. Monien vaiheiden jälkeen se järjestyi
Espoon lähimmäispalveluyhdistyksen ylläpitämästä Merikartanosta.
Siirtyminen runsaan sadan neliön
kodista kolmanneksen kokoiseen
kaksioon merkitsi samalla paljosta
luopumista. Monta autokuormallista tavaraa oli heitettävä pois.
Palvelutalo tarjoaa
monipuolista toimintaa
Palvelutaloon siirtymiseen liittyi
kuitenkin epäluuloja. Muiden vanhusten tavoin Osmokin oli tullut
muutoksia kohtaan varovaiseksi.
Epäluulot haihtuivat, kun kodin
vastaanotto oli ystävällinen. Hänet
vedettiin heti mukaan sekä sosiaaliseen että virkistys- ja kuntoutustoimintaan. Tarjolla oli muistiryhmiä,
tuolijumppaa, tuolitanssia, lukupiirejä, kädentaitoryhmiä. Niinpä runsaan vuoden aikana Osmo on kotiutunut taloon hyvin ja ystävystynyt
monen asukkaan kanssa.
Palvelutalon oma lehti - Elpy
Mail - kertoo kaiken talossa tapahtuvan toiminnan. Siinä on valmiina eräänlainen lukujärjestys, josta
kukin voi valita itselleen mieluista
toimintaa.
Palvelutalo Merikartano tarjoaa
nimensä mukaisesti lähes kaiken,
mitä ikääntynyt asukas tarvitsee: turva-, ateria, -kodinhoito-, ja
hoivapalvelut, jopa kuntoutuksen.
Talossa toimii päivystys ympäri

vuorokauden. Talon tapahtumat ja
ryhmätoiminnot ovat avoimia kaikille espoolaisille seniori-ikäisille.
Merikartano sijaitsee Espoonlahdessa meren tuntumassa. Vieressä
kulkee rantaa seuraava rauhallinen
rantapolku, jotka pitkin on yksinkin
turvallista kävellä. Asukkaat voivat
joko ruokailla alakerrassa, valmistaa itse ruoan tai lämmittää valmiita einestuotteita omassa pienessä
keittiössään, jossa on pakaste- ja
jääkaappi. Palveluauto mahdollistaa
kaupassa ja apteekissa käymisen
useita kertoja päivässä.
Yhdistyksen toimintaperiaattei-

den ja tavoitteiden mukaisesti Merikartanon asukas saa asua omassa palvelutalokodissaan – mikäli
mahdollista – elämänsä loppuun
saakka. Tarvittaessa palvelutalossa asumista voidaan tukea Espoon
kotisairaalan palveluilla.
Yhdistys valitsee asukkaat palvelutalon vuokra-asuntoihin palveluasuntoa hakeneista henkilöistä. Asukasvalinnassa noudatetaan
ARA:n ohjeistusta. Espoon kaupunki ostaa Merikartanon yhteydessä
olevan dementiakoti Merihelmen
palvelut ja valitsee sen asukkaat.
Merikartanossa on yli sata inva-

mitoitettua parvekkeellista huoneistoa, joista valtaosa noin 40 neliön
kaksioita. Vuokraa peritään kerroksesta riippuen runsaat kuusisataa
euroa kuukaudessa. Turva- ja terveyspalvelut sisältävät ympärivuorokautisen päivystyksen, reseptien
uusimisen ja laboratorionäytteiden
ottamisen, kaikki tämä alle kolmella sadalla eurolla kuukaudessa.
Merikartanoon voivat seniori-ikäiset käydä tutustumassa sopimalla
palvelutalon sihteerin kanssa. Tarkempia tietoja saa Merikartanon
kotisivuilta (www.elpy.fi).
Martti Toivanen

Aivot ja ikääntyminen
Maanantaiesitelmien yleisöennätys, 130 henkeä, saavutettiin
kun 12.11.2012 professori Juhani
Juntunen esitelmöi otsikkoaiheesta. Mainio esitys oli sekä kansanomainen, hauska että asiapitoinen.
Johtoajatus oli: Vanheneminen on
yksilöllistä ja siihen voi vaikuttaa,
mutta ikääntymiseen ei.
Aivojen mikrostruktuuri
Aivoissa on noin 100 miljardia (1
ja 11 nollaa) hermosolua. Jokaisella niistä on tuhansia yhteyksiä muihin vastaaviin. Ne kommunikoivat
keskenään hermoväliaineiden välityksellä, joita tunnetaan satakunta.
Hermosoluja kuolee pari tuhatta
kappaletta tunnissa, mutta silti sadassa vuodessa niistä kerkiää tuhoutua vasta pari prosenttia. Neuronit eli hermosolut kommunikoivat
toistensa kanssa niitä yhdistävien
synapsien kautta.
Oppiminen ja muistaminen
Muistaminen ja oppiminen kulkevat tällä lailla. Oppimisessa muodostuu nopea polku muistiin, jota
aletaan toistaa. Erehdykset opettavat lapsen kävelemään ja pyöräilemään. Kerran opittu säilyy muistissa, vaikkei sitä käyttäisi vuosikymmeniin. Lapsen maailma on yksinkertainen. Ikääntyessä sitä pystyy
hallitsemaan, vaikka maailma monimutkaistuukin. Iän myötä oppimiskyky säilyy, samoin verbaalinen
kyky, looginen ajattelu ja kiteyttämisen taito, kriittinen arviointiky-

ky sekä monimutkaisten kokonaisuuksien hallinta. Iän tuomista huonoista puolista professori Juntunen
mainitsi lyhytkestoisen työmuistin
heikkenemisen. Samoin käy näölle
ja kuulolle. Reaktiokyky hidastuu
ja kroonisten sairauksien todennäköisyys kasvaa. Silti ikääntyminen
sinänsä ei ole este millekään harrastukselle. Muisti on asioiden tallentamista ja mieleen palauttamista. Tervekin aikuinen unohtaa yli
80 % nimistä ja 60 % esineistä ja
puhelinnumeroista. Puolet unohtavat sen, ovatko jo kertoneet jonkun
jutun. Kolmannes ei muista sovittua tapaamista. Näin siis normaalit,
nuoret, terveet aikuiset.
Stressi syntyy paineen alla tahdosta riippumattomassa hermostossa sekä aivolisäkkeessä. Vaikutukset tuntuvat sydämessä, suolistossa, verisuonissa,
munuaisissa ja
su k uel i m issä.
Stressissä aivosoluja kuolee tavallista enemmän.
Merk kejä ovat
burnout, loppuun
palaminen, krooninen väsymys ja
masennus. IFS eli
infoähky voi aiheuttaa analyysiparalyysin, jossa
henkilö menettää
päätöksentekokykynsä laajas-

sa tietotulvassa. Riskiryhmä ovat
perfektionistit, työnarkomaanit ja
ylimääräisen vastuun ottajat, siis
työnantajan parhaat työntekijät.
Saimme professori Juntuselta
helpot neljän kohdan aivojen hoitoohjeet.
KÄYTÄ! Aivot eivät käytössä kulu.
SUOJAA! Suojaa aivosi kolhuilta,
älä elämyksiltä.
SÄÄSTÄ! Muista kohtuus elämäntavoissasi.
HOIDA! Pidä myönteinen asenne
elämään.
Kukaan viisas ei ole toivonut olevansa nuori, siteerasi professori Juhani Juntunen Jonathan Swiftiä.
Martti Nurmisalo
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Yhdistyksemme talous tarkka, tilit tasan!

Kuka on tämän
talousryhdin takana?
Marja Nurmisalo
- yo-merkonomi
- Espoon Sotaveteraanit ry:n
taloudenhoitaja
- Syntynyt Porissa
65 vuotta sitten

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

- Yksityisyrittäjä
–tilitoimisto-palvelut ja
kirjojen kustantaminen
- Perhe: puoliso Martti, tytär
Minna ja kaksi lastenlasta

Marja lapsenlapsensa Eemilin kanssa

Pari kertaa vuodessa – yhdistyksen kevät- ja syyskokouksessa
– ryhdikäs, hento nainen astelee varmoin askelin kokousväen
eteen Tapiolan Palvelutalossa,
esittelee selkein sanoin kevätkokouksessa edellisvuoden tilinpäätöksen ja syyskokouksessa tulevan vuoden talousarvion.
Muu osa taloudenhoitajan työstä
tapahtuu pääasiassa oman tilitoimiston työhuoneessa.
Ei savolainen, ei hämäläinen,
vaan suomalainen
Koulut Marja kävi Helsingissä,
mutta ammattiopinnot 1967–68 Porin Kauppaopistossa yksin jääneen
isoäitinsä luona asuen.
Avioituminen vuoriteekkari
Martti Nurmisalon kanssa tapahtui
Otaniemessä v. 1969.
Viidesti perhe – vaimo Marja ja
tytär Minna – siirtyivät perheenpään työn takia Italiaan, Englantiin,
10

Brasiliaan, Saksaan ja Chileen.
Kielitaito kehittyi. Englannin- ja
espanjan kielessä suoritetuista tutkinnoista on todistukset erinomaisin arvosanoin.
Paluu Chilestä takaisin Suomeen
tapahtui vuonna 1997. Ulkomailla asuminen, eri maiden kieleen ja
kulttuuriin tutustuminen muokkasivat perheenjäsenistä maailmankansalaisia, joten Marja ei hae juuriaan
uusmaalaisuudesta, ei varsinaissuomalaisuudesta, vaan sanoo painokkaasti: olen suomalainen!
Suomalaisella sitkeydellä Marja
yritti Italiassa saada perheen käyttöön puhelimen. ”Kunhan joku milanolainen linja vapautuu, saatte
puhelimen”, lupaili paikallisen puhelinyhdistyksen virkamies. Kului
kuukausia ja taas kuukausia. Kun
Marja puhelinyhdistyksen parkkipaikalla tapasi monien käyntiensä
yhteydessä tutuksi tulleen puhelinyhdistyksen virkamiehen, tämä
pyysi häneltä apua rantasalmelaisen

tyttöystävänsä kirjeen kieliongelmaan. Marja auttoi. Kiitokseksi
perhe sai kotipuhelimen välittömästi!
Keski-Englantilaisessa Sheffieldissä, mihin perheen muuttotavarat tuotiin suomalaisella kuormaautolla, riitti auton rekisterinumero
kertomaan, että uudet asukkaat ovat
suomalaisia. Postiluukustaputosi
Hei Suomalaiset- otsikoitu kirje,
missä toivotettiin tervetulleiksi
Sheffieldiin sekä paikalliseen suomalaisyhteisöön, missä sittemmin
tuli vietetyksi suomalaisten joulua
ja itsenäisyyspäivän juhlia.
Valitsiko Marja yrittäjyyden vai
yrittäjyys Marjan
Lopullinen paluu v. 1997 maailmankiertueelta Suomeen mahdollisti Marjan paluun työelämään.
Ensimmäinen työtehtävä tuli Kamariorkesterin Tukiyhdistykseltä.
Sen kirjanpito oli villinä kasana
pahvilaatikossa. Käsityönä, EXEL

laskentaohjelmaa hyödyntäen silloiset markat järjestyivät hyväksyttävän tilinpäätöksen muotoon.
Sittemmin tietokonekäyttöiset
kirjanpito-ohjelmat ovet helpottaneet ja nopeuttaneet työntekoa.
Alan lainsäädännön jatkuva seuraaminen ja arvonlisä- ym. verojen
tilitysten ajallaan hoitaminen vaativat valppautta tilitoimistotyössä.
Yrityksessään Marja on sen koko
henkilökunta – sekä johtaja että
hänen ainoa alaisensa – samassa
persoonassa. Markkinointi-instituutissa suoritettu kirjanpitäjän tutkinto tukee osaamista.
Työ sotaveteraanien hyväksi
Käytyjen sotien merkitys Suomelle ja sotaveteraanien arvostaminen
on muotoutunut Marjalle sekä omien että puolison vanhempien ja isovanhempien kokemuksista.
Marskin kuva isovanhempien
olohuoneen seinällä ilmentää suvun
isänmaallista ajattelutapaa. Isoisän
syntymäpäivävieraalle, pienelle tytölle, Marskin kuva ei ollut vielä
tullut tutuksi ja hän kysyikin: ”Onko tuo joku sukulainen?”
Kun Irma-kummi 2000-luvun
alussa pyysi Marjaa Espoon Sotaveteraanit ry:n talousvaliokunnan
kokouspöytäkirjasihteeriksi, oli
tehtävään lupautuminen helppoa.
Sopimus oli kuitenkin pikkusormen
antaminen yhdistykselle. Saman
tien yhdistyksen taloudenhoito vei
Marjan koko käden.
Takana olevat kymmenisen
vuotta on ollut paneutumista yhdistyksen hallintoon ja jaostojen
toimintaorganisaatioon ja työnjakoon. Osallistuminen hallituksen
kokouksiin ja tiivis yhteydenpito
jaostojen rahastonhoitajiin on muokannut Marjalle kattavan kuvan
yhdistyksemme toiminnasta ja taloudesta. Marja sanoo saaneensa
vuosien kuluessa veteraaneista
myös joukon uusia tuttavia, jopa
ystäviäkin. Varsinainen työnteko tapahtuu kuitenkin kodin yhteydessä
olevassa toimistossa.
Yksi metri yhteistä seinää paritalokumppanin kanssa
Asunto Mankkaalla vaatii asukkailtaan sekä työtä että osaamista. Aina löytyy korjattavaa. 170 m2
suuruinen kattoremontti pari vuotta

sitten, talviset lumityöt ja kesäisin
pieni kasvihuone talon seinustalla
antavat mieleistä pakkotyötä vuodesta toiseen. ”Kesämökkiin ei ole
tarvista. Jo ulkomailla vietettyjen
vuosien aikana luovuimme perintötalosta Ohkolassa. Kun eräänä
kesänä käväisimme siellä, toi tuttu
naapuri talon ostamisesta kiinnostuneen rouvan nimikortin ja yhteydenottopyynnön.
Kauppa syntyi”, vastaili Marja
kysymykseen kesämökistä.
Kun osaa sanoa EI liialliselle
työnteolle, jää aikaa lastenlapsille ja harrastuksille
”Me kahden lapsen isovanhemmat,
Nonna ja Nonno, olemme suorastaan vaatineet saada lasten-lapset
yhdeksi päiväksi joka viikko viettämään laatuaikaa kanssamme (ja
nukkumaan lattialla patjavuoteella).
Matkailuun emme tunne tarvetta kierrettyämme työn merkeissä
maapalloa”, kertoilee Marja. Sen
sijaan hänelle mieluisia ovat mm.
pyöräily, latinotanssit, jumpat ym.
lihaskuntoa vahvistavat liikuntaharrastukset.
Jäsenyys ja monivuotinen puheenjohtajuus Vuorinaiset-nimisessä, n. 55 vuotta sitten geologien
kansainvälisen kokouksen yhteydessä kokousosallistujien vaimojen toimintaa varten perustetussa
yhdistyksessä sekä jäsenyys Cosmopolitan Clubissa, missä ulkomailta palaavat naiset voivat saada
vertaistukea, ovat edelleen työn ja
kodin ulkopuolella kärkipään harrastuksia.
Myös teatteri kuuluu harrastuksiin. Marja kritisoi nykynäyttelijöi-

den epäselvää artikulointia, mihin
tulisi saada parannus. Musiikkimaku on perua nuoruusvuosien vahvalta rautalankakaudelta.
Politiikkaa Marja ei varsinaisesti harrasta, mutta mm. vanhuspolitiikka maassamme saa häneltä
terävää kritiikkiä: sosiaalihuollon
byrokraattisuus, vanhusten yksinäisyys yhteiskunnan tuottamasta
kotiavusta huolimatta, hoitopaikkojen riittämättömyys jne. ovat asioita, joihin Marja toivoo puututtavan
lujalla otteella. Hän on tutustunut
vanhusasioiden hoitoon Kanadassa
ja on sitä mieltä, että sieltä kannattaisi ottaa oppia Suomeenkin!
Peilistä näkyy
perhekeskeinen, läheisten hyvinvointia tukeva äitihahmo, jolle on
tärkeää se, että asioista otetaan selvää ja hoidetaan ne kuntoon. Marja on kotona sisä- ja rahaministeri,
puoliso on ulkoministeri.
Marja on talousihme myös keittiössä ja hallitsee sekä kotimaisen
perinneruoka- että laajan ulkomaisenkin ruokakulttuurin. Sukurakkautta hän ylläpitää jopa vanhakantaisella kirjeenvaihdolla.
Oikeudenmukaisuus ja jokaisen
ihmisen kunnioittaminen, kohtelias
ja asiallinen käytös kertovat Marjan
arvomaailmasta. Kaiken tämän takana on myönteinen elämänasenne.
Irma-kummi sanoo peilikuvan
olevan oikean ja kertoo vanhan
väitteen ”puoli lasta kummiinsa”
osuvan naulan kantaan Marjan
kohdalla. Niin kuin päätetään, niin
toimitaan, vaikka koreografia olisi
vaikeakin! Siis: päämäärätietoinen!
Helena Luukkonen

TAPIOLAN OTSO APTEEKKI
Apteekkari Juhani Isomeri

Palveleva apteekki
Laaja ja monipuolinen palveluvalinta
Tapiolan ydinkeskustassa
Tervetuloa!
Länsituulentie 6
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Loppuuko eurokriisi koskaan?
Tällä kysymyksellä aloitti Hankenin professori Timo Korkeamäki
syyskauden viimeisen esitelmän.
Mitkä ovat syyt ja seuraukset? Miten päästään kriisistä ulos? Entäpä
Ruotsin malli?
Euroon liittymistä myytiin meille lupaamalla laajempia markkinoita ja luotettavimpia, EKP:n
johtamia rahamarkkinoita. Eurosta piti tuleman dollarin haastaja
maailmanlaajuisena reservivaluuttana. Yritysten hyötynä maalailtiin laajemmat rahoitusmarkkinat
ja vaihtokuluriskien poistuminen.
Hinnat tulisivat läpinäkyviksi ja
korot putoaisivat. Viimeksi mainitut edut ovat todella näkyneet.
Tästä on Suomi selvästi hyötynyt.
Asumiskulut korkoineen suhteessa
palkkoihin ovat laskeneet.
No miksi sitten meillä on eurokriisi? Maailmanlaajuisen finanssikriisin aikaansaama taantuma

paljasti epätasaisia valtiontalouksia
Euroopassa. Irlannin ja Espanjan
pankit antoivat holtittomasti asuntolainaa. Se aiheutti asuntokuplan.
Loput kriisimaat kuten Italia ja
Kreikka, elivät yli varojensa, kuten
entinen mies Huittisista. Euroalueelta puuttui tasausmekanismi ja
kontrolli. Poliittinen tahto integroida Eurooppa oli samaan aikaan
kuitenkin erittäin suuri.
Tarvitaanko vähän, vai enemmän integrointia? Suomen kaltainen vientimaa on aina riippuvainen kansainvälisistä markkinoista.
Ilman niitä maa on vähän kuin
Pohjois-Korea tai Iran. Ovatko
etumme silti tukipakettien arvoisia?
Jokaisen kriisin osa-alueen hoitamisen jälkeinen hengähdystauko
saa aikaan paikallisten motiivien
nousun, kriisin selvittämisen sijaan.
Professori sanoikin haastavasti:
”Poliitikot eivät näytä pystyvän

päättämään näin vaikeita asioita
kuin ’veitsi kurkulla’”.
Ruotsi on hyötynyt omasta kruunustaan, vai onko? Alkuun halpa
kruunu auttoi, mutta nyt se on kovasti kallistunut. Ruotsi on tosin
pystynyt tekemään EKP:tä parempaa, aggressiivista korkopolitiikkaa. Syy ei ehkä olekaan kruunu
vaan hyvä finanssipolitiikka.
Eurolle riittää haasteita. Poliitikoille on vaikea tehdä päätöksiä.
Euron mahdolliset hajoamisseuraukset eivät ole tiedossa, mutta
kaikki kustannusarvot siitä ovat tosi
suuria. Joka tapauksessa eurokriisi
ei jää lyhyeksi.
Tunnelma on vähän kuin erään
amerikkalaisen sananlaskun elämänohjeet:
1.
Et voi voittaa
2. Et voi edes päästä omillesi
3.
Et voi luovuttaa
Martti Nurmisalo

Perinnöksi vai lahjaksi
Helsingin Yliopiston siviilioikeuden professori Urpo Kangas puhui
kaikkia kiinnostavasta muuttuvasta
perhe- ja perintöoikeudesta. Tapiolan Palvelukeskuksen sali 8.10.2012
oli tupaten täysi. Lesken oikeudellinen asema oli ollut professorilla jo
väitöskirjan aiheena.
Perintöoikeus on kehittynyt vuosisatojen aikana. Sitä on yritetty
muuttaa perijöille oikeudenmukaisemmaksi, valtion verokertymää
unohtamatta. Varallisuus on ollut
pientä ja eriarvoisuus suurta vielä
itsenäisyytemme alkutaipaleella.
Nyt perintövero jakaantuu kahteen
luokkaan, jossa vähemmän verotettuja ovat vainajan puoliso sekä
lähisuku alenevassa ja ylenevässä
polvessa. Toiseen, kovempaan veroluokkaan kuuluvat muu suku sekä
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vieraat. Perintöveroa joutuu maksamaan 20 000 euron osuudesta lähtien. Suomi verottaa tässäkin lajissa
muuta Eurooppaa kovemmin. Perintö- ja lahjaveroa, ”luokkaveroa”,
kertyy valtion kassaan 500 miljoonaa euroa vuosittain. Verotusarvon
ja reaaliarvon historiallista suurta eroa on pystytty kaventamaan.
Lahjaveroprosentti on perintöveroa
isompi. Matti Vanhasen hallitus jopa yritti saada maatalousyrittäjien
sukupolvenvaihdon verottomaksi,
onnistumatta. Monen esimerkin
valossa professori Kankaan viesti
oli selvä. Asiat ovat sen verran monimutkaisia, että kannattaa kääntyä
perintöasioissa lakimiehen puoleen.
Martti Nurmisalo

Pikapuhelu
Veteraanilta repesi kymmenen
euron seteli. Hän paikkasi sen
teipillä ja yritti maksaa sillä ostoksiaan. Kassalla nuori tyttö selitti, ettei sellainen seteli ole enää
kelvollinen.
Konttorin esimies Arto Sinkkonen Suomen Pankista, eikö teipattu seteli käy maksuvälineeksi?
-Kyllä sen pitäisi kelvata. Setelihän
käy maksuvälineeksi, jos siitä on
pinta-alaltaan yli puolet tallessa ja
molemmat numerosarjat ovat näkyvissä. Jos setelin kunto epäilyttää,

sen voi viedä jonkin pankin konttoriin. Pankki antaa huonokuntoisen
setelin tilalle uuden setelin.
Mitä setelille sitten tapahtuu?
-Pankki palauttaa setelin Suomen
Pankkiin. Täällä lajittelukone tuhoaa palautetut kunnoltaan huonot
setelit, repii ne silpuksi.
Kuinka kestäviä setelit ovat?
-Pienet, viiden ja kymmenen euron setelit on valmistettu heikompilaatuisesta paperista kuin arvok-

kaammat setelit. Siksi pienet kestävät käyttöä vähemmän.
Pienet setelit käyvät Suomen
Pankissa keskimäärin 3-4 kertaa
vuodessa. Tällöin huonokuntoiset setelit poistetaan liikenteestä.
Pienet setelit kestävät keskimäärin 1–1,5 vuotta, 20 euron setelien
keskimääräinen käyttöaika on 2–3
vuotta. Näitä suurempia seteleitä
käytetään vähemmän, ja niitä käsitellään huolellisemmin. Ne kestävät
useita vuosia.
Niilo Ihamäki

Pilketalkoot pitivät kuorma-autot
liikkeellä
parissa päivässä ja sitä johti pilketoimikunta, joka muodostui muun
muassa paikallisista aseveliyhdistyksen, kansanhuoltolautakunnan
ja suojeluskunnan edustajista. Kansanhuoltolautakunnille annettiin pikavauhtia valtuudet hankkia tarvittaessa kuivaa koivu- ja leppäpuuta
jopa yksityisistä puuliitereistä.
Kansa kävi talkoisiin voimiaan
säästämättä ja vähäiset sirkkelit pyörivät yötä päivää. Pilkkeitä
tehtiin talkoopaikoilla, jotka järjestettiin yleensä rautateiden läheisyyteen. Kuvaavaa oli, että säkityksessä olivat mukana myös pienet
lapset.
Rynnäkkö onnistui yli odotusten.
Ensimmäiset vaunukuormat pilkkeitä lähtivät liikkeelle kahden vuorokauden kuluttua ja varastoihin
kertyi suuret määrät pilkesäkkejä.
Tavoitteeksi oli asetettu miljoona

hehtolitraa pilkkeitä ja kokonaismäärä oli jaettu eri kunnille sekä
kaupungeille asukasluvun suhteessa.
Pilketalkoot sijoittuivat keskelle
kiireisintä sadonkorjuuaikaa. Siitä
huolimatta ennen elokuun puoliväliä oli tehty noin 200 000 talkoopäivää ja saatu aikaan 800 000
hehtolitraa pilkkeitä.
Maan autokanta kulki talkootempauksen avulla kireimpänäkin aikana häiriöttä, eivätkä koko
maan puolustuksen kannalta oleelliset kuljetukset kärsineet ainakaan
energiapulan vuoksi.
Syksyn 1944 jälkeen talkoointo
laski jo selvästi, mutta kansalaisiin
oli pilkepulan vuoksi vedottava
vielä seuraavanakin vuonna, kun
heinäkuussa pantiin Suurtalkoot ry
jälleen asialle.
Olli Ihamäki

sa-kuva

Kesän 1944 dramaattiset tapahtumat ovat ymmärrettävästi jättäneet
varjoonsa yhden merkittävän koko
kansan talkooponnistuksen, pilketalkoot. Vain talkoolaisten tarmokkaalla ja tulipalovauhdilla liikkeellepannulla toiminnalla kyettiin varmistamaan Karjalan siviilien evakuointi ja sotajoukkojen massiiviset siirrot Itä-Karjalasta Karjalan
Kannakselle.
Sekä siirrot että evakuointi sitoivat kaiken käytettävissä olevan kuljetuskaluston, jonka liikkeellä pito
nieli luonnollisesti valtavan määrän
pilkkeitä. Kaiken lisäksi Perkjärven seudulla sijainnut pilkkeiden
suurvarasto menetettiin sotatoimissa ja se lisäsi polttoainepulaa
entisestään.
Yhtäkkiä puolustusvoimien
huollon ylimmässä johdossa havahduttiin katastrofaaliseen tilanteeseen ja huomattiin, että mikäli pilkkeitä ei saada kootuksi välittömästi
keinolla millä tahansa, voidaan joutua luopumaan siviilien siirroista ja
keskittyä vain sotaväen kuljetusten
hoitamiseen.
Suomalainen järjestelmällisyys,
kotijoukkojen erilaiset toimivat
komentoketjut ja kansan halu ponnistella yhteisen asian eteen auttoi
kiperässä tilanteessa heti. Pilkerynnäkkö oli kunnissa käynnissä
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Kirjallisuus

Tuurin taattua kerrontaa
Antti Tuuri: Rauta-antura. 336 s. Otava.
Antti Tuurin uusi sotaromaani liikkuu Lapin sodan tapahtumissa syksyllä 1944. Parikymppinen Heikki
Ojala on siirretty Kannaksen suurhyökkäyksen torjuntataisteluista Tornionjokilaaksoon saksalaisia karkottamaan. Entiset aseveljet
noudattavat poltetun maan taktiikkaa. Talot poltetaan, sillat räjäytetään ja salakavalat miinat tekevät
rumaa jälkeä.
Kirjan alkupuoli on melko tavanomaista sotatoimien kuvausta.
Puolivälin jälkeen tulee käännekohta, kun osasto joutuu marssittamaan saksalaisten – Tuuri käyttää
sanaa saksan – hylkäämät naiset
Muoniosta Ouluun. Silloin Tuuri
pääsee hersyttämään ominta huu-

moriaan oikein kunnolla. Tuurille
tyypillinen minäkertoja kuvailee
erikoista tehtävää: Kessu kysyi nyt,
millä vehkeillä meidän oli naiset
Ouluun vietävä ja saisimmeko me
käyttöömme armeijan autoja. Kapteeni ei niitä luvannut. Se sanoi,
ettei kallista bensiiniä poltettaisi
huorien kuskaamiseksi, polttoaine
tarvittiin armeijan käyttöön, huorat
jaksaisivat hyvin kävellä, koska olivat pitkään maanneet saksalaisten
alla. Siinä rujossa kujanjuoksussa
on tragiikkaa ja komiikkaa..
Rauta-antura on tuttua ja taattua
Tuuria; vahvaa, letkeästi soljuvaa
kerrontaa. Sotaa voi kuvata myös
näin; veitikka silmäkulmassa. Sen
taidon Tuuri suvereenisti hallitsee.
Niilo Ihamäki

Saksalaiset olivat sivistyskansaa
Saksa oli suomalaisille se maa,
johon mentiin entisen emämaan
lisäksi opintoja syventämään niin
lääketieteessä, lakitieteessä kuin
insinööritieteissä.
Saksa oli myös suuri kulttuurimaa.
Samoin kuin Neuvostoliiton alun
johtajat, natsihallinto otti valtaan
päästessään vuonna 1933 tilanteen
haltuunsa silmittömällä terrorilla.
Jo samana vuonna säädettiin laki, jonka mukaan kommunistisen
ja sosiaalidemokraattisen puolueen
jäsenet olivat valtakunnan vihollisia ja heidän omaisuutensa voitiin
takavarikoida.
Moniko perheensä elättäjä lähtee
vaarantamaan henkensä moittimalla julkisesti tällaista hallintokoneistoa? Tietoa levisi huhuina, mutta
useimmat päättivät teeskennellä
täysin tietämätöntä. Natsihallinto
joutui esimerkiksi ostamaan Sak14

san valtion rautateiltä 1,4 miljoonaa
yhdensuuntaista matkalippua juutalaisten toimittamiseksi keskitysleireille joka puolelta Eurooppaa.
23 000:n rautatielaitoksen työntekijän on arvioitu joutuneen tekemisiin näiden kuljetusten kanssa.
Junille oli laadittu minuuttiaikataulu, jotta tuhoamisleirien ”tuotanto”
pysyisi tasaisena.
Suomeen saksalaiset ja itävaltalaiset eivät tulleet valloittajina kuten Viroon. Sisäinen kuri oli kova.
Sotilaat käyttäytyivät enimmäkseen
kohteliaasti ja herrasmiesmäisesti.
Se teki vaikutuksen suomalaisiin
naisiin. Monet toimivat yhdyshenkilöinä suomalaisten ja saksalaisten
välillä. Paljon oli myös niitä, jotka
olivat rekrytoituneet Saksan armeijan palvelukseen huoltokeskuksiin
ja sotilassairaaloihin. Saksa maksoi
parempaa palkkaa, ja ruokatilannekin oli parempi, olihan Saksa valmistautunut jo välirauhan aikana

perustamalla isot varastot ja varikot
pohjoiseen Suomeen.
Sodan jälkeen syntynytkin tajuaa, että nämä nuoret ihmiset elivät
elämänsä parhaita vuosia. Sodan
aikana eletään hetkessä, kun huominen on epävarma.
Arviot saksalaissotilaiden jälkeensä jättämien lasten määrästä
vaihtelevat sadoista useampaan tuhanteen.
Saksalaissotilaita oli Suomen
rintamalla yhtä aikaa 200 000, kaiken kaikkiaan yli miljoona.
Avioliittolupaukset murenivat
Saksan armeijan lähtiessä perääntymään kohti Pohjois-Norjaa, mukaan lähti tuhat suomalaista naista.
Suurin osa oli lupautunut vaimoiksi, mutta osa lähti myös venäläisten kostoa pakoon Neuvostoliiton
uhatessa tulla Lappiin ”apuun”, jos
Suomen armeija ei saa kireätä aikataulua toteutettua.

Suklaa ja brandy tekivät
vaikutuksen
Puoliääneenhän näitä asioita on pienissä piireissä aina vatkattu, ja tarinat ovat alkaneet monesti elää omaa
elämäänsä.
Suomalaisiin naisiin tekivät vaikutuksen saksalaisten ja itävaltalaisten hyvät käytöstavat, ja edustivathan he samalla suurta maailmaa, joka meille merentakaisille
oli useimmiten vielä suurta tuntematonta. Lisäksi Saksan armeijan
huolto oli organisoitu tehokkaasti,
ruoka ja juoma ei heiltä loppunut, ja
varastoja jäi tuhotoimienkin jälkeen
runsaasti. Suklaalla ja brandylla he
pystyivät tekemään vaikutuksen ja
lähestymään kaupankäynnissä suomalaisia.
Todellista rakkauttakin oli kuvassa, olivathan osapuolet nuoruutensa parhaassa kukoistuksessa,
mutta suomalaisten naisten osana
oli enimmäkseen joutua hylätyiksi
sitä mukaa kuin kotimaat Saksa ja
siihen liitetty Itävalta lähestyivät
sodan loppua. Sosiaaliset ja sosie-

sa-kuva

Naiset vietiin eteenpäin Osloon,
ja sieltä Saksan vankileireille. Avioliittolupaukset murenivat monin tavoin. Toiset osapuolet joutuivat ja
katosivat vankileireille, eikä saksalaiseen ja itävaltalaiseen yhteiskuntaan niin vain päästy sisään.
Nuorista oman maan naisista oli
runsaasti ylitarjontaa kun niin monet samanikäiset miehet olivat kaatuneet, kadonneet tai menehtyneet
vankileireillä. Sotaleskiä vahdittiin
tarkasti pienemmillä paikkakunnilla ja heille sovitettiin kunnialesken
kaapua loppuiäksi.
Suurin osa suomalaisista naisista
palasi Suomeen, jossa heidät vietiin
kuulusteluihin ja Hangon karanteenileirille. Viimeiset pääsivät takaisin vasta vuonna 1948.
Syyttömänä syntyneiden saksalaissotilaiden jälkeläisten osa oli
Suomessa kova. Suomalaisen sisun
ja sitkeyden kääntöpuolena on pahansuopaisuus ja pitkävihaisuus.
Katkeruus Lapin polttamisesta
kohdistui heihin. Meni 60 vuotta
ennen kuin näistä asioista alettiin
julkisesti puhua. Rohkean avauksen
teki kuusamolainen kansanedustaja
Pauli Saapunki, saksalaisen sotilaan poika.

teettiympyrät olivat hyvin tiukkoja
noissa maissa, eikä niihin helpolla
ketään tällaisesta tuntemattomasta
maasta hyväksytty.

Vierastivathan suomalaisetkin
ulkomaalaisia pitkälle 1980-luvulle
asti.
Risto Kuusiola

KOTISIIVOUKSET, IKKUNANPESUT
JA HOIVAPALVELUT
Toimimme Espoon kaupungin veteraanipalveluiden
yhteistyökumppanina
Soittakaa niin kerromme mielellämme lisää

Medsun Oy

050-55 66 866
MEDSUN OY tuo auringon jokaiseen käyntikertaan
WWW.MEDSUN.FI
15

TEHOMAALAUS
M.KARLSSON

Nuotiopiha 2 A 1, 02600 Espoo
puh. 044 – 0101 469

LVIS-EKLBLAD

Myllypellonkuja 18, 02150 Oitmäki
puh. 0400 – 777 840

KULJETUS E&J
NORDQVIST OY

Tähdenlennonkuja 10 A, 02240 Espoo
puh. 040 – 8641 169

FYSIOTERAPIA
ANN-BRITT RAJALA

Espoonlahden uimahalli
Espoonlahdenkuja 4, 02320 Espoo
puh. 09 – 8022 083

AUTOHUOLTO CARMAX
Munkinkuja 6, 02400 Kirkkonummi
puh. 050 – 3471 660

T:MI RAKENNUSPALVELU
M.LÄMSÄ
Espoo
puh. 044 – 0861 488
www.rakennuslamsa.com

Fysikaalinen hoitolaitos
MATIN KUNTO OY

fysioterapia, hieronta, veteraanikuntoutus
Satukuja 1, Matinkylä, puh. 09 -8034 747

DATAKA OY

Sinitiaisenkuja 5, 02660 Espoo
puh. 040 – 8360 737

KIRJANPITO
M.HÄKKINEN KY
Katajatie 8, 02360 Espoo
puh. 09 – 8011 381

KULJETUS TEAM
VIRTANEN OY
Espoo
www.teamvirtanen.fi

AK-LATTIAT OY

Ennekuja 1, 02270 Espoo
puh. 0400 – 462 959

K-SUPERMARKET
MANKKAA
Sinikalliontie 1, 02630 Espoo
puh. 0207510510

K-SUPERMARKET
KULINAARI

SISUSTO OY LEHTOKARI

MATINKYLÄN HUOLTO OY

KULJETUSLIIKE
JARNO SUNDSTRÖM

Kamreerintie 3, 02770 Espoo
puh. 09 – 8676 200

Matinkatu 22, 02230 Espoo
puh. 09 – 804 631
www.matinkylanhuolto.fi
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Ollaksentie 9, 02940 Espoo
puh. 0400 – 353 957

Suopurontie 19, 02920 Espoo
puh. 0400 – 773 002

Kaihileikkaus
Eräänä varhaisaamuna olin lenkillä, kun huomasin, että nimenomaan
oikean silmäni näkemä oli kuin sumuun verhoutunut.
Menin oikopäätä Tapiolassa sijaitsevan Nissenin silmälasiliikkeessä kerran viikossa vastaanottoa
pitävän silmälääkäri Antti Kuoppalan vastaanotolle 8.6.2012. Hän
totesi, että molemmissa silmissäni
on kaihi. Silmälasiliike pani Kuoppalan kirjoittaman lääkärintodistuksen ”vetämään”.
Myöhemmin sain kuulla, että
Kuoppalan lausunto oli mennyt
Husin eli entisen Hyksin Meilahden sairaalan silmäklinikalle. Otin
sinne yhteyttä. Sieltä sanottiin, että
kuntaliiton silmäklinikan jonot ovat
pitkät ja pääsen leikkaukseen kuuden kuukauden kuluttua.
Vaadin nopeampaa pääsyä leikkaukseen. Syntyi viikkoja kestänyt
puhelinkeskustelujen ja sähköpostien pallottelu.
Otin yhteyttä yksityiseen Sellon
silmäklinikkaan (puh. 045 2576
991), jonka ansiosta asiat menivät
nopeasti eteenpäin. Elettiin kuitenkin jo syyskuuta.
Sellon silmäklinikalta soitettiinkin varsin pian ja ilmoitettiin, että
Meilahden silmäasema on lähettänyt silmälääkärini lausunnon sekä

ratkaisevaa roolia näyttelevät palvelusetelit heille.
Varsin nopeasti, eli noin viikon
kuluttua 11.10. 2012 molemmat
silmäni leikattiin Sellon silmäklinikalla.
Yksityisellä Sellon silmäklinikalla asiakas on todella kuningas.
Oletan, että näin on muillakin yksityisklinikoilla.
Kun silmälääkäri leikkausten
välillä kulki meidän jo leikattujen
potilaiden ohitse ja kyseli vointejamme, niin kysyin häneltä miten
leikkaus tapahtuu. Hän kertoi seuraavaa: Ensin lääkäri puuduttaa
molemmat silmät. Leikkaus tapahtuu laser-kynällä. Kaihialueen
hän ensin jakaa laserkynällä sektoreihin. Sitten hän tuhoaa laserkynällä kaihisektorit toinen toisensa
jälkeen. Koko ajan ilmaimu kerää
leikkausten jäänteet. Hän operoi
tarkkuutta vaativaa leikkaustaan
kaksoislähikiikaria käyttäen. Potilaiden ikähaitari on kuulemma
nelikymppisistä yli satavuotisiin.
Leikkauksen jälkeen oli kahvitarjoilu lohileivin ja konjakkiryypyin.

Leikkauksen hinta oli 2 kertaa
90 euroa per silmä eli yhteensä 180
euroa niin sanottujen palvelusetelien ansiosta. Molempien silmien
leikkauksen hinta ilman palvelusetelejä Sellon silmäklinikalla on
1700 € miinus kelakorvaus 200 €
eli nettomaksu 1500 €.
Olen hyvin kiitollinen siitä, että
saan vanhoilla päivilläni nauttia
uudistuneesta, hyvästä näkökyvystäni.
Esko Posti

VETERAANIKONSERTTI
TAPIOLAN KIRKOSSA
9.3.2013
Espoon sotaveteraanikuoro,
vahvistuksenaan perinnekuoro
ESMILAn seniorit sekä
Järvenpään Mieslaulajien
Seniorikuoro Ajattomat pitävät yhteisen
veteraanihenkisen konsertin
Tapiolan kirkon seurakuntasalissa
(Kirkkopolku 6)
lauantaina 9.3.2013. klo 14.
Konsertin tuotto käytetään
sotaveteraanien hyväksi.

Liput 10 euroa.
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Kaartin soittokunnan konsertti
Espoon Sotaveteraanien perinteinen konsertti 03.02.2013

Valoa talveen
oli jälleen Tukineuvoston jo vuodesta 1999 lähtien meille antama
kevään merkki. Perinteitä vahvisti myös uskollinen juontajamme Jaakko Salonoja, joka ainakin vuodesta 2003 on ollut ”mainio johdattelija konsertin eri elementteihin” (edeltäjäni edesmenneen Kerttu Seppilän mukaan.)
Siitä olen samaa mieltä
Ohjelman suunnittelijaa ja Kaartin Soittokuntaa tahdon kiittää
meille tuttujen ja rakastettujen
musiikkikappaleiden valinnasta. Jo
15 vuotta aina tammi-helmikuun
vaihteessa olemme saaneet juhlasalin rauhassa nauttia muistojemme
sävelistä. Niitä meille sotaveteraaneille johtivat nytkin tutut mestarit: musiikkieverstiluutnantti Elias
Seppälä ja musiikkikapteeni Ville
Paakkunainen.
Juhlasoitto sotaveteraaneille oli
koko orkesterin komea alku konsertille.
Se oli ollut jo vuonna 1945 Timo
Forsströmin säveltämänä, mutta
sota on sota, ja vasta 1967 sen sävelsi valmiiksi Ville Paakkunainen.
Kohtalon voima – alkusoitto.
Kauppiaan poikana syntyneen Giuseppe Verdin voimakas tunteisiin
vetoava tulkinta kohtalosta, jota ei
voi muuttaa.
Antonin Dvorakin (1841–1904)
Rusalkan laulu kuulle, oopperasta
Rusalka (= Merenneito). Dvorak
kohosi Smetanan jälkeen maansa
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taidemusiikin tärkeimmäksi kehittäjäksi. Vuonna 1865 hän sävelsi
myös 80 yksinlaulua.
Suomalaiset Jean Sibelius, Oskar Merikanto, Nils-Erik Fougstedt ovat meille olleet jo vuosikymmenien ajan rakkaita. Heidän
laulunsa kestävät niin kauan kuin
sukupolveamme vielä on. Toivottavasti pitempäänkin, vaikka kukin aika luo aina omansa. Heidän
sävellyksensä tuovat mieleen suomalaisen maiseman; sen metsät,
pellot, järvet ja joet, pilviset päivät,
yöttömät yöt.
Solistit sopraano Laura Vire ja
baritoni Mikael Konttinen tulkitsivat jo alkuosassa muutaman laulun
ihanilla äänillään. Silmäni kostuen
kuuntelin. heidän duettoansa Onnelliset ”Sua vain yli kaiken mä
rakastan”
Mikael Konttinen on kotoisin
Pylkönmäeltä. Hän on harrastanut
mm. maratonia ja on ammatiltaan
lentäjä.
Jukka Linkola on nuorempaa
sukupolvea, syntynyt 21.7.1955,
mutta jo professori. Hän, jazzmuusikko, pianisti, säveltäjä ja orkesterinjohtaja, perusti 1976 oktetin
(8 soittajaa). Vuodesta 1979 hän on
toiminut Helsingin kaupunginteatterin kapellimestarina. Hän on säveltänyt ”Ronja ryövärin-tytär”baletin (Marja Kuusela), tanssiteos ”Huhtikuun” (Jorma Uotinen
1985), ”Elämää juoksuhaudoissa”
(Liisa Ryömä).

Väliajan jälkeen kuulimme rakastamiamme ulkomaisia sävellyksiä: Arturo Márquez (1950),
meksikolainen säveltäjä ja orkesterimuusikko. Hänen Danzón no.
2 (dedicado a Lily Marquéz) (10`)
kuvasti aitoa meksikolaista; muuttumista keinuvasta tanssista voimakkaaseen rytmikkyyteen.
Ruotsalaisen Lasse Dahlqvistin (1910-1979) Kulkuri ja joutsen
on meillä hyvin suosittu iskelmä,
jota Tapio Rautavaara usein esitti. Dahlqvist oli ”slaagerilaulaja”,
näyttelijä ja myös säveltäjä. ”Se
laulu oli aivan paikallaan tässäkin
konsertissa.”
Toisessa osassa kuulimme enimmäkseen elokuvamusiikkia, kuten
Robert Kraftin Bella Maria de
mi Alma. Kraft oli vuodesta 1994
filmimusiikin ja levyteollisuuden
presidentti. Hän sävelsi baletteja,
oli Fox-musiikin toimitusjohtaja
1994–2012, ja keräsi 10 Oskarehdokkuutta ym.
Kauniita olivat myös konsertissa
Laura Virenin ja Mikael Konttisen
duetot: Leonard Bernsteinin Tonight , Somewhere ja Candide suite.
sekä Carole Bayer Sagerin The
Prayer (laulajan iltarukous) Heidän
liikehdintänsä oli viehättävän luontevaa. Heidän äänensä sointuivat
ihanasti yhteen, mutta paikoin häipyivät voimakkaan orkesterin alle.
Marjatta Konttinen

Sosiaalijaosto
Yhdistyksen tukimuodot v. 2013

(Tuen saamisen ehdoton edellytys on yhdistyksen jäsenyys)
Yhteyshenkilö:
Kuntoutussihteeri Pertti Sirén
Puh. arkisin 044 03 03 142
Osoite: Suvikuja 3 B 11, 02120 Espoo

Fysikaalinen avokuntoutus

Lääkärin lähetteellä saadusta avokuntoutuksesta maksetaan tunnuksen omaavalle
sotaveteraanille toistaiseksi enintään 500 euroa per vuosi. Itse maksetusta laskusta tulee
selvitä Kelan taksojen mukaan saatu korvaus.
Jäännössummasta voi tehdä korvausanomuksen kuntoutussihteerille.
Viralliselle omaishoitajalle ja yhdistyksessä
aktiivisesti toimivalle pienituloiselle jäsenelle
korvaus on 250 euroa.
Poikkeustapauksessa ilman lääkärin lähetettä
otetun fysikaalisen hoidon laskun summasta vähennetään Kela-korvausosuutta yksi
kuudesosa.
Merkitkää pankkitilinne numero hakemukseenne!

Oulunkylän veteraanikuntoutukseen

hakeudutaan Pertti Sirénin kautta. Hän antaa hakijalle tarkemmat ohjeet ja maksusitoumuksen, jonka perusteella Oulunkylän
kuntoutus laskuttaa suoraan yhdistyksen sosiaaljaostoa. Oulunkylän ajanvarauksen numero on 728 2475 arkisin klo 8-12.

Jalkahoidot

Espoon kaupunki korvaa espoolaiselle veteraanille kolme jalkahoitoa vuodessa á 40
euroa. Korvaushakemus henkilö- ja tilitietoineen sekä alkuperäisine kuitteineen tulee
lähettää suoraan kaupungin veteraanipalveluihin (osoite alempana).
Sosiaalijaosto korvaa perustellusta syystä lisähoitokertoja sen jälkeen, kun kaupungin
korvattavat hoitokerrat on saatu.
Näissä tapauksissa tulee ottaa yhteys kuntoutussihteeriin.

Lääkekorvaukset

Lääkärin veteraaneille määräämien pitkäaikaiskäyttöön tarkoitettujen lääkkeiden hinnasta korvataan enintään 200 euroa vuodessa. Korvauksia maksetaan puolivuosittain.
Hakemuksen mukana tulee olla apteekista
saatava luettelo lääkkeistä, joista KELAn
korvaus on jo vähennetty.
Ns. käsikauppalääkkeitä ei korvata, vaikka
ne olisivat lääkärin määräämiä. Hakemus
lähetetään kuntoutussihteerille.

Silmälasit

Espoon kaupunki korvaa espoolaisen veteraanin silmälasilaskusta 100 euroa. Hakemus alkuperäisine kuitteineen tulee lähettää

kaupungin veteraanipalveluihin (osoite alempana) tai kaupungin toimipisteeseen. Muista
antaa henkilö- ja pankkitilitiedot!
Yhdistyksen sosiaalijaostolta voi saada lisäavustusta silmälasihankinnoista 250 euroa
joka toinen vuosi.
Jäljennös kaupungille lähetetystä laskusta
henkilö- ja pankkitilitietoineen toimitetaan
kuntoutussihteerille.
Espoon ulkopuolella asuva veteraanijäsen:
Jos olet saanut osakorvausta omalta asuinkunnaltasi, mainitse siitä yhdistyksen kuntoutussihteerille lähetettävässä anomuksessa.
Laskussa mahdollisesti olevaa lääkärinpalkkiota ei korvata.

Kylpyläkuntoutukset

Kylpyläkuntoutuksista ilmoitetaan Espoon
Sotavereraani-lehdessä ja Länsiväylässä. Sosiaalijaoston tuki ko. kuntoutuksesta on 60/30 %.

Siivous- ym. avustajatoiminta

Espoossa ja Kauniaisissa asuvat RS, RP ja
MR tunnuksen omaavat veteraanit voivat
saada vuodessa enintään 10 kpl 35 euron arvoisia maksusitoumuksia, jotka oikeuttavat
mm. siivousapuun. Ensisijaisesti tulisi käyttää Espoon kaupungin välittämät, valtiolta
saatavat siivoustuet, joista kaupunki tiedottaa
erikseen. Ko. tukien maksamisen ajankohta
ei ole vielä tiedossa, joten sitä ennen ja sen jälkeen ovat yhdistyksemme tuet käytettävissä.
Yhdistyksemme veteraanijäsenten lesket ovat
oikeutettuja saamaan enintään 6 kpl maksusitoumuksia.
Sitoumukset tilataan yhdistyksen toimistosta, puh. 452 5721.
Lue ja säilytä maksusitoumusten yhteydessä lähetettävä selonteko siivousta koskevista tuista.
Huomioi lisäksi, että vuotuisten avustusten
yhteismäärä on rajoitettu, joten kaikki valikoiman edut eivät mahdu enimmäismäärään.
Kulloinkin maksettava tuki lasketaan maksun tapahtumavuoden tueksi, ei siis takautuvasti edellisvuodelle.
Uusille jäsenille yhdistys voi myöntää tukia
vasta vuoden kestäneen jäsenyyden jälkeen.

Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin avustukset

Lue Helsingin piirin Sotaveteraani-lehdestä piirin tarjoamista sosiaalieduista. Piirille
tarkoitettu avustusanomus lähetetään myös
oman yhdistyksen kuntoutussihteerille, joka
toimii yhteyshenkilönä yhdistyksen ja piirin välillä.

Asuntojen maksuton korjausneuvonta

Ekholm Henning, rakennusmestari Uusimaa
Puh. 0500 604 782, 09-8754454

Veljestuki

Pienituloinen veteraani voi hakea säätiöltä tukea esim. sairaus- ja korjauskuluihin.
Lähempiä tietoja kuntoasiain hoitajalta

Rauhanturvaajaliiton päivystyspuhelin

Sen kautta apua tarjotaan kodin pienissä askareissa ja korjauksissa talkoohengessä.
Valtakunnallinen päivystyspuhelimen
numero on 020 769 8111. Sieltä välitetään avun tarve alueellisille järjestöille,
joista otetaan yhteys kotiin.

Espoon kaupungin
veteraanipalvelut

Kuntoutussuunnittelijat
tavoitettavissa arkisin klo 12-15
puh. 816 42380
Postiosoite:
Espoon sosiaali- ja terveystoimi
Veteraanipalvelut
PL 2311
02070 Espoon kaupunki
Palvelut:
• Jorvin ja Puolarmetsän päivystyskäynti poliklinikalla on maksuton
• avo- ja laitoskuntoutusta vuosittain
• jalkahoitoavusta kolme kertaa vuodessa 40 € kerta
• avustusta silmälasien hankintaan
100 €/vuosi
• maksuton hammashoito
• maksuvapaus terveyskeskusmaksuista
• maksuton joukkoliikenne
• kaupungin uimahallien ja kuntosalien maksuton käyttö
• ilmaiset parkkipaikat määrätyillä
alueilla

Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry:n sosiaalineuvoja

Anita Koskinen neuvoo ja opastaa sosiaali- ja terveydenhoidon
kysymyksissä.
Puh. 050 441 4705
Sähköposti:
sosiaalineuvoja.hssvp@kolumbus.fi

Oikeusneuvonta

Piirin lakimiehet,
varatuomarit Pentti Lehtola,
puh. 0400 401594 ja
Martti Mikkonen, puh.
050 5848736
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Patsaan paikka
Espoon sotaveteraani lehden numerossa 2/2012 oli kirjoitus ”Aino sai
koltun”. Kun sodan jälkeen monet
karjalaisseurat halusivat pystyttää
muistomerkin Karjalaan jääneiden
vainajien muistolle, tahtoi sen tehdä
myös Hollolan Karjalaiset ry.
Seurakunta oli myötämielinen
ja tarjosi näkyvän paikan kirkon ja
kellotapulin välille. Luonnollista
kokoa suuremman, pronssiin valetun patsaan ”Uusi päivä” veisti kivennapalainen kuvanveistäjä Walter
Mikkola vuonna 1956. Kun kirkkovaltuusto tutustui muistomerkin
luonnokseen, sanoivat vanhoilliset: ei, ei, ei! Tällaista vähäpukuista
veistosta ei saa pystyttää niin näkyvälle paikalle.
Seura halusi muistomerkin kuitenkin alkuperäisen suunnitelman
mukaisesti, mutta niin vain kävi,
että patsas jouduttiin pystyttämään
kauaksi hautausmaan laitapuolelle.
Kirkkoon tutustuvilta turistiseurueilta jää tuo kaunis figuuri nyt
näkemättä mikä on suuri vahinko.
Patsaan jalustassa on runosäkeet:
”Karjalan kunnailla muistojen,
muistamme teitä siunaten.
On kumpunne siellä kukaton.
Meil toivon päivä uusi on”.
Alastomuutta on pyritty kautta
aikain peittelemään. Kun Michelangelo maalasi vuonna 1530 luvulla Sikstuksen kappelin freskoa
”Viimeinen tuomio”, oli hänellä ehto, että kukaan ei saa nähdä maalausta ennen sen valmistumista. Eräs
kardinaali pääsi kuitenkin sitä salaa
katsomaan ja huomasi kauhukseen
koko suuren seinän olevan täynnä
alastomia ihmisiä. Kardinaali vaati
paavia puuttumaan asiaan niin, että nuo alastomat peitetään. Mutta
paavi Paavali III, joka oli työn tilannut, sanoi kuitenkin, että hänen
valtansa ei tähän ulotu. Kun Michelangelo sai kuulla tapauksesta, hän
maalasi yhdelle alastomalle tämän
kardinaalin kasvot.
Veijo Pimiä
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”Uusi päivä” Hollolan kirkkomaalla

Sosiaalijaoston järjestämä ja tukema
kuntoutus- ja virkistysloma

21 – 27.4.2013 VIIMSI SPA:ssa,
n. 10 km etäisyydellä Tallinnasta itään.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset
8.3.2013 mennessä Helena Luukkoselle
puh. 050-5933751 tai
sähköpostitse: helena.luukkonen@elisanet.fi

Espoon KTK Oy kaikille Teille jo vuodesta 1959
www.espoonktk.fi

Ajan mukana

90-plus

Lehtemme on päättänyt ryhtyä
pitämään palstaa ajankohtaisista
asioista, siksi yllä oleva otsikko.
Tosin kovin aktuelleista aiheista
tai tapahtumista emme tietenkään voi kertoa, koska lehtemme
ilmestyy vain neljä kertaa vuodessa ja painoaikataulu on pitkä
ja hidas.
Mutta jos lukijan mieleen juolahtaa joku tämän päivän asia, josta
hän haluaisi tässä Espoon Sotaveteraanilehdessä kerrottavan, hän
voi ottaa yhteyttä allekirjoittaneeseen ja kertoa toiveensa, puh.
044 3319550.

Olin tutussa harrastuspiirissä, jossa
on enimmäkseen työikäisiä. Meitä
eläkeläisiä on muutamia, mutta he
ovat minua paljon nuorempia. Hiukan kirpaisi, kun eräs sanoi, että
93-vuotiaat joutavat jo pois tästä
elämästä. Hän ei ilmeisesti tiennyt,
että minun 93-vuotissyntymäpäiväni on melko lähellä.
Pian sen jälkeen jouduin ottamaan yhteyttä useisiin pohjoisen
toimintajaoston veteraaneihin.
Kaksi reippaasti yli 90-vuotiasta on
vaimojensa omaishoitajia. Kolmannen, 89-vuotiaan, vaimo oli juuri
kuollut. Hän oli hoitanut huonokuntoista vaimoaan vuosikausia. Soitin
tavoittaakseni erään naispuolisen
veteraanin, josta en ollut kuullut
pitkään aikaan. Hänen paljon yli
90-vuotias aviomiehensä, sotaveteraani, vastasi puhelimeen ja kertoi,
että vaimo oli joutunut hoitokotiin.
Hän kuuli puhelimessa niin huonosti, että en saanut tilanteesta sen
enempää selvää, mutta koska hän
vastasi heidän entiseen lankapuhelimeensa, niin kotonaan hän asuu.
Ihailen näiden 90-kymppisten
miesten jaksamista. Olin aikoinani
sotaveteraanimieheni omaishoitaja,
joten tiedän, kuinka rakasta, mutta
raskasta se saattaa olla. Olin silloin
vielä vähän alle 80-vuotias, mutta
ilman mieheni intervallihoitoa tuskin olisin jaksanut.
Toivotan kaikille iäk käille
omaishoitajille, sotaveteraaneille
ja heidän vaimoilleen, jaksamista.
Pitäkää huolta itsestänne!

SYKSYN SATOA
Mennyt syyskausi ja aika ennen
vuodenvaihdetta ja sen jälkeenkin
on ollut täynnä tapahtumia. On pitänyt seurata ja ottaa osaa erilaisiin
vaaleihin, joista huipun muodostivat omat kunnallisvaalimme ja
USA:n presidentin vaalit.
Ensin mainitut hämmästyttivät
ennen kuulumattoman alhaisella
äänestysprosentillaan ja jälkimmäinen jättimäisellä vaalimainonnallaan, joka piiskasi liikkeelle miljoonia äänestäjiä. Jos omat vaalimme
puolittivat Suomen kansan mielipiteet, jälkimmäiset tekivät saman
Amerikalle. Molemmista on riittänyt jälkipuheita. Yhdysvalloissa
ihmeteltiin, kuinka Obama pärjää
kongressin kanssa, kun puolet sen
jäsenistä edustaa kilpailevaa puoluetta. Siinä vaiheessa, kun tämä
tulee julkisuuteen, tiedetään kenties
jo hyvin, kuinka se tapahtui.
Omassa maassamme eri asiantuntijat maalailivat kansalle erilaisia kauhukuvia, jotka koskivat EU:n
koossa pysymistä, euron säilymistä,
Suomen kouluruokien huonoutta ja
riittämättömyyttä, metron rakentamista, mikä mylläsi lähes koko Espoon nurin narin, suurtyöttömyyttä,
veroäyrin nousua ja kuntaliitoksia.
Viimemainittu ei ainakaan allekirjoittanutta pelota lainkaan, vaikka
tässä liityttäisiin sekä Helsinkiin että Vantaaseen. Olen kokenut jo elä-

mässäni yhden kuntaliitoksen, kun
pohjoinen kotikaupunkini liitettiin
sitä reunustavaan maalaiskuntaan,
eikä mitään pelottavaa tapahtunut.
Vai oliko se kuntaliitoksen syytä,
että tuo kotikaupunkini pienenee
kuin pyy maailmanlopun edellä?
Kun lähdin Kajaanista 35 vuotta
sitten, kotimaakunnassani Kainuussa oli 120 000 asukasta ja uudessa
kotikaupungissani Espoossa saman
verran. Nyt Kainuussa on niukin
naukin 80 000 asukasta ja Espoossa
250 000.
Onko tämä kehitys viittaus siihen, että nyt suunniteltujen kuntaliitosten jälkeen keskuskunnaksi
valitun asukasluku kasvaa ja pienten liitoskuntien väki vähenee lähes
olemattomiin? No, sehän nähdään
sitten, jos paljon puhutut liitokset
toteutuvat.
Pari sanaa vielä eräästä syystalven puhutuimmasta tapahtumasta
eli Talvivaarasta.
Oma mökkijärveni sijaitsi ja sijaitsee aivan tuon kaivoksen tuntumassa, tosin sen pohjoispuolella.
Lieneekö noilla main joku vedenjakaja, kun näyttää siltä, että ne
jätevedet näyttävät laskevan vain
etelään päin?
”Oma” järveni on siellä päin
aika tunnettu Nuasjärvi, 40 kilometriä pitkä, joka alkaa Vuokatin
vaaran juurelta ja päätyy Kajaaniin sekä laskee lopulta Oulujärveen. Lehtitietojen mukaan järvi
on vielä pysynyt saasteettomana.
Järven tunnettuus johtuu siitä, että
ex-presidenttimme Urho Kekkonen
halusi tuohon aikaan painettuun
viidensadan markan seteliin taustakseen kainuulaisen Nuasjärven.
Urkin kuvan taustalla näkyy järven
kohdalla viimeisenä Korvanniemi,
jossa perheemme kesämökki sijaitsi. Säilytin monta vuotta yhtä
viissatasta, mutta pakkohan se oli
lopulta käyttää. Otin setelistä kopion, joka on nyt jääkaapin ovessa
muistuttamassa kauniista kotijärvestäni.
Anja Katavisto

Pirkko Heikkinen

Tarkennus

Lehtemme viime numerossa julkaistussa Aulis Lintusen haastattelussa mainittiin, että Nurmes
kuuluu Savoon. Nurmes kuitenkin sijaitsee Pohjois-Karjalassa.
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Talvisotamuistomerkki
Kasarmitorille
Helsingin Kasarmitorille pystytetään talvisodan perintöä kunnioittava muistomerkki vuonna 2015.
Vuosi on merkittävä siksi, että silloin tulee kuluneeksi 75 vuotta talvisodan päättymisestä. Opetus- ja
kulttuuriministeriö on perustanut
asian hoitamista varten toimikunnan, jonka ensimmäisiä tehtäviä on
avoimen suunnittelukilpailun järjestäminen. Tuloksen toivotaan olevan selvillä tämän vuoden loppuun
mennessä.
Muistomerkin kustannusarvio on
1,5 miljoonaa euroa, josta valtio ja
Helsingin kaupunki ovat luvanneet
maksaa kaksi kolmannesta. Tarkoituksena on järjestää kansalaiskeräys, jonka tuotolla kustannettaisiin
jäljelle jäävä kolmannes, eli 500
000 euroa.
Muistomerkkihankkeen taustalla
on Talvisotayhdistys, joka on ottanut vaaliakseen talvisodan perinnön laajemminkin. Se haluaa
osoittaa toiminnallaan kunnioitusta
ja arvonantoa suomalaisten ponnistuksille maan historian yhtenä
kaikkein vaarallisimmista ajankohdista.
Talvisotayhdistykseen kuuluu
merkittävä joukko suomalaisia,
lähinnä varttuneempia korkean
luokan vaikuttajia. Yksi heistä on
espoolainen opetusneuvos Leena
Luhtanen.
- Muistomerkki ei mielestäni kunnioita vain sotaponnisteluja ylivoimaisen vihollisen hyökättyä maahan, vaan korostaa kansalaissodassa jakautuneen kansan ainutlaatuista yhdentymistä vaaran uhatessa,
toteaa Luhtanen.
Talvisotayhdistyksen mukaan
muistomerkistä halutaan pysähdyttävä ja hätkähdyttävä. Yhdistyksen
mukaan sen pitää koskettaa ja kiinnostaa kaikkia kansalaisia.
Olli Ihamäki
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Vaeltava viisaus –
kaskuja kansan parista
Kirkkoherra tulee yllättäen uskonnon tunnille. Sekä opettaja että
oppilaat säikähtävät pahan kerran. Kirkkoherra yrittää laukaista
pelon ilmapiiriä.
- Mikähän se mahtoi olla se pieni eläin, joka hyppeli puusta ja oksalta toiselle, kun tulin tänne koulullenne? Kukaan ei viittaa.
- No, sanopa sinä iso poika sieltä viimeisestä pulpetista.
- No, kyllähän minulle heti tuli mieleen orava, mutta ottaen huomioon tämän tilanteen, missä me nyt olemme, niin se pieni olento
oli varmaankin se Jeesus-lapsi.
Esko Posti on lähettänyt toimitukselle nipun kansan parissa suusta suuhun kiertävistä kaskuista. Tässä päällimmäisiä ja jatkoa seuraa myöhemmin.

Kepposia
Ei tätä juttua voi oikein kepposeksi
sanoa, mutta tottelemattomuudeksi. Olin Kannaksella Valkeasaaren kanttiinissa, kun meidät Ilosen
Helvin kanssa määrättiin Aleksandrowskaan etulinjakanttiiniin.Vasta
viime vuosina olen saanut kuulla,
ettei mikään ollut niin lähellä rintamaa kuin tämä ja keväinen kanttiini oli räjäytetty. Ikkunoissa oli
kanaverkko ja kun kysyin, miksi,
niin minulle kerrottiin, että sitä varten, että vihollisen kranaatti rajähtäisi siihen. Nurmikatto ei sateella
pitänyt vettä ja rottia vilisi. Mutta elimme aika rauhallista kautta.
Valkeasaaren keittiöpoikamme oli
nyt ihan edessä ja kutsui meidät lät-

tykesteille. Ja me kun lähdimme.
Polulla oli mutka, jossa venäläinen
tarkka-ampuja oli ampunut arvokkaan ruotsalaisen upseerin etulinjakäynnillä. Meitäkin alettiin ampua
siinä mutkassa. En ole koskaan harjoitellut maihin menoa, mutta nyt
osasin kyllä. Perille päästiin ja lätyt
olivat hyviä. Takaisintulomatkalla
jännitimme sitä vaarallista mutkaa
kauheasti, mutta onnellisesti meni
tällä kerralla.
Toinen juttuni liittyy viimeiseen
sotakesään, jolloin meillä oli kanttiini Antrean Viskari kylässä. Meitä
oli kahdeksan lottaa
ja kanttiini
oli tien vieressä. Eräänä yönä heräsimme kolinaan keittiössä. Jo-

ku meistä kurkkasi ikkunasta ulos
ja siellä oli mies potta kädessään.
Olimme hiirenhiljaa ja pelkäsimme. Aamulla totesimme, että keittiön kaapista oli kadonnut meidän
omista pienistä säästöistämme leivotut pienet pullat. Joku oli nähnyt,
että porukassa oli valkohousuinen
kapteeni. Kannaksella ilmestyi oma
lehti ja minähän kirjoittamaan, että
se tunnettu valkohousuinen kapteeni, joka kävi eräänä yönä ottamassa
kanttiinistamme lottien säästämistä
omista jauhoista ja sokerista leivotut
pikkupullat olisi kiltti ja palauttaisi
ottamansa tarpeet. Sen koommin
ei valkohousuista kapteenia enää
niillä nurkilla näkynyt.
Helmiriitta Honkanen

Rauhala Oy
Kierrätyspalvelut, kuljetuspalvelut, tietosuojapalvelut, vaihtolavapalvelut ja jätehuoltopalvelut
yrityksille ja kiinteistöille.
Läntinen Teollisuuskatu 19, 02920 Espoo
puh. 09 8533 803 www.jyrkirauhalaoy.fi paperi@nic.fi

Rakennus Vera Oy
Koivistontie 21 B, 02140 Espoo
Puh. 040 5227 1100

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

E.M. Pekkinen Oy
PL 36, 02921 Espoo
Puh. (09) 849 4070
www.empekkinen.fi
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Paasonen,
ristiriitainen Päämajan eversti
maailmansodan voittajasuurvallan,
Ranskan, sotilasakatemiaan SaintCyriin, ja vielä Ranskan sotakorkeakouluun. Muista oppilaista mainittakoon A.F.Airo, A.E.Martola ja
Charles de Gaulle.
Suomeen palattuaan Paasonen
perusti armeijan huoltojoukot. Tässä hän onnistui hyvin ja nimitettiin
sotilasasiamieheksi Moskovaan ja

Kun talvisota syttyi, erotti Kansainliitto Neuvostoliiton jäsenyydestään. Turtola painottaa, että ”NL:llä
oli täysi syy pelätä, että päätös antoi
mandaatin muille maille hyökätä
heitä vastaan”. Paasonen lähetettiin Pariisiin, missä hän neuvotteli
Ranskan ja Iso-Britannian kanssa
asehankinnoista. Paluu Suomeen,
edes presidentti Kallion adjutantiksi
ei ollut mieleinen. Presidentti kuoli erottuaan toimestaan
adjutanttinsa käsivarsille
Helsingin Rautatieasemalla.
Paasonen jatkoi virallisesti Rydin adjutanttina sodan
loppuun asti. Jatkosodassa,
Turtolan sanoin ”hyvityssodassa” eversti Paasonen oli
puolisen vuotta rykmentinkomentajana Itä-Karjalassa.
Hän oli esikuntamies, ei
rintamakomentaja, kuljetutti mukanaan jopa hetekaa.
Eversti sai 1942 nimityksen
Päämajan tiedustelujaoston
päälliköksi. Poikkeavan monipuolinen kielitaito lienee
yksi Mannerheimin valintakriteereistä. Everstin Unkarin tiedustelumatkat sotilasasiamies Walter Hornin
luo naamioitiin Paasosten
perhetapaamisiksi. Japanin
kautta saatiin Budapestiin
tieto Neuvostoliiton tulevasta suurhyökkäyksestä Karjalan kannakselle kesällä
1944. Kenraalit Airo ja Heinrichs
estivät tuon tiedon pääsemisen vanhan ylipäällikön korviin.
Miksi Suomen nuorin eversti
Aladár Paasonen vuodelta 1937 oli
eversti vielä sodan päätyttyäkin?
Eräs Tukholman episodi, josta tuli
mediaskandaali, saattoi vaikuttaa
asiaan. Marskin ja everstin ”isäpoika” välit pysyivät kuitenkin läheisinä loppuun asti.
K u v a : SA - k u v a

Emeritusprofessori Martti Turtola on esitelmöitsijänä veteraaneille
tuttu. Tällä kertaa aiheena oli eversti Aladár Paasonen. Paasosta luonnehditaan sekä tunnetuksi että tuntemattomaksi. Tämän omat muistelmatkaan eivät juuri henkilökuvaa lavenna. Professori Turtola on
tehnyt merkittävän taustaselvityksen alkuperäisarkistoissa. Hänen
viimesyksyisessä kirjassaan
Mannerheimin ristiriitainen upseeri, Aladár Paasosen elämä ja toiminta (WSOY) on yksistään lähdeluetteloita nelisen sivua.
Aladár Paasosella oli komeat kuusi etunimeä, joista
vain yksi oli suomalainen.
Äiti oli unkarilainen aatelisnainen, isä suomalainen,
sittemmin professoriksi
noussut Heikki Paasonen.
Isän kylmä emotionaalinen suhtautuminen periytyi
myös pojalle. Koulu alkoi
Ressussa ja jatkui Hämeenlinnan lyseossa. Vaihdon
syynä olivat luokalle jäämiset. Matematiikan numerot
olivat huonoja. Kaikissa kielissä, myös vapaaehtoisissa
oli aina 10. Ylioppilaaksi
hän pääsi vuonna 1918 –
kirjoittamatta - kuten koko
ikäluokkansa.
Paasonen osallistui itsenäisyystaisteluun valkoisten
puolella ja pääsi kadettikouluun
kurssille numero 1. ”Ehkä kuri ja
järjestys sopivat perfektionistiselle
luonteelle”, arvelee Turtola, ”vaikkakin seitsemän kieltä olisi ollut
käyttökelpoisia monella muullakin
uralla”. Kiiltävän musta, öljytty ja
tyylikäs tukka, hoidetut kynnet ja
partavesi lienevät olleet silloin aika poikkeuksellisia kadettikoulussa. Hänet lähetettiin ensimmäisen

Berliiniin. Hän palasi sotakorkeakouluun taktiikan opettajaksi ja
presidentti Kallion adjutantiksi.
Ylennys everstiksi tuli Suomen
Armeijan nuorimpana. Kun Stalin
komensi suomalaiset Moskovaan
lokakuussa 1939, sinne lähtivät
Paasikivi, Tanner, Nykopp ja Paasonen. Vastoin myyttiä, vain kaksi
viimeksi mainittua hallitsivat venäjän kieltä.

Martti Nurmisalo
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Kohtaamisia
Kun valtamerellä myrskyää, meri
ulvoo ja vesi lentää. Kun isolla merellä raivoaa hirmumyrsky, tuulen
tauottua kestää monta päivää ennen kuin aallot tasaantuvat. Niin
myös suuren sodan jälkeen kaikki eivät osaa eivätkä voi rauhoittua
jatkamaan niitä töitä, joita tekivät
vielä muutamia vuosia sitten. Kukin omista syistään tai mahdollisuuksistaan riippuen liikkuu elämän aallokossa, siksi kunnes löytää
- tai muuten huomaa - ajan olevan
sopivan paikalle asettautumiseen.
Sodan jälkeen ei massaturismista
tiedetty vielä mitään, joten suomalaisen tapaaminen toisella puolella
maailmaa ei ollut ihan yhtä tavallista kuin nyt. Mutta oli se silloin varsinaiselle maailman matkaajallekin
harvinaista. Tapahtuma joka jää
mieleen. Omalle kohdalleni sattui
parikin sellaista mieleen jäänyttä
tapahtumaa, joita voi näin vanhoilla
päivillään muistella.
Tämä tapahtui joskus -50 luvun alkupuolella. Se oli minulle
sitä aikaa, Nortamoa lainatakseni,
”ko me ansatam leipätäm laevas,
ko me seilatam valdmeren pääll”.
Laivamme oli aikarahdattu amerikkalaiselle varustamolle, ”tramppi”
hakuliikenteessä oleva höyrylaiva.
Olimme ottaneet ratakiskoja 12 000
t. Puolasta ja viemässä niitä EteläKiinassa sijaitsevaan Kantonin kaupunkiin. Takana oli noin 40 vrk
merta ja lähestyimme Singaporea,
jossa pysähtyisimme ottamaan polttoainetta, ”bunkkeria”.
Saimme laivan laituriin ja melkein kaikki lähtivät maihin. Mutta
minä, joka olin ”sekond eng”, en
päässyt, koska bungraus oli kakkosen vastuulla. Saimme paikallisten
kanssa letkut kiinni, ja annoimme öljyn liristä. Öljyn pumppaus
kestäisi noin kuusi tuntia. Seisoin
ulkona reelinkiin nojaten ja aloin
seurata, kun suuri valkoinen matkustaja-alus lähestyi laivaamme
ilmeisesti samassa tarkoituksessa
kuin mekin, polttoainetäydennyksessä. Laivan lähestyessä huomasin,
että se oli ranskalainen joukkojenkuljetusalus, täynnä miehiä, satoja

ellei tuhansia, legioonalaisia laivan
täydeltä, trikolori perässä liehuen.
Laiva aikoi kiinnittyä heti meidän eteemme, joten se lipui ohitsemme niin läheltä kuin suinkin,
ehkä parinkymmenen metrin päästä. Meno oli hidasta, katselimme
sitä, ja meitä katseli ainakin tuhat
silmäparia. Ja sitten yhtäkkiä, kun
alus oli ihan kohdallamme, kuului
kova huuto: ”PÄIVÄÄ SUOMALAISET, TULKAA KAHVEELLE!”. Täkillä ei sillä kertaa ollut
muita suomalaisia kuin minä, muut
olivat malajeja, bunkraajia. Öljy lorisi mäellä olevasta säiliöstä laivan tankkeihin ilman minuakin,
joten lähdin katsomaan. Katselin
kun laiva kiinnittyi, letkut kiinnitettiin laivan sivuun, vapaalle
päässeet legioonalaiset kävelivät
maihin. Kävelin lähelle langongia,
arvelin että tuntisin suomalaisen,
jos näkisin. ”NO EIKÖS SUMPPI
KELPAA? ”Uskomatonta, mutta
kahvin tarjoaja oli minulle tuttu,
mies jonka kanssa olimme päättäneet lähteä maailmalle, katselemaan miten muut ihmiset elävät:
Hän päätti liittyä Legioonaan, ja
minä jäin merenkulkijaksi. Meni
siinä toinenkin kuppi kahvia jutellessa, vanhoja muistellessa. Hänellä
oli jo toinen kausi legioonassa. Tämä täyteen ja sitten kotiin, mökki
Saimaan saareen ja kalastajaksi,
nämä olivat hänen tulevaisuuden
näkymänsä. Sotaa sodan päälle,
pyörä johon hän oli ensin joutunut
ja sitten vielä omaehtoisesti kymmeneksi vuodeksi, palkkasoturiksi
vieraan valtion sotiin. Päätimme
tavata oman kierrokseni päätyttyä
Saimaan saaressa klo 2.00.
Vuosia tai ainakin aikaa kului.
Maisemat vaihtuivat, laivat myös.
Ajoimme öljyä silloisesta Neuvostoliitosta Egyptiin Suezin kaupunkiin, joka sijaitsee aivan kanavan
alapäässä Punaisen meren puolella.
Egyptissä oli kuningas Faruk juuri
syösty vallasta, kansa heilui kivääriensä kanssa joka paikassa, illalla
ei kannattanut liikkua.
Epäluuloa ja pelkoa oli reittimme
kummassakin päässä. Kaupunki,

josta öljyn lastasimme, oli nimeltään Novorossiisk, pieni kaupunki Mustanmeren pohjoisrannalla,
jyrkkien vuorenseinämien välisessä
laaksossa. Öljy sinne tuli putkea
myöden Bakusta. Neuvostoliiton
puolella oli epäluulo tai pelko joka
paikassa. Valonheittäjät joka puolen
kilometrin päässä valaisivat rannikon niin, että tuskin kettukaan
jäi huomaamatta. Jos halusi mennä
kaupunkiin, joutui niin tarkkaan
tarkastukseen, että solmionsakin
joutui kääntämään nurin, ettei vain
mitään vakoiluaineistoa kulkeutunut maihin. Kamerat ja filmit takavarikoitiin heti laivan kiinnittyessä.
Joskus kuitenkin halusi maata jalkojensa alle ja kesti sen ruljanssin.
Erään kerran olimme kaverini
kanssa kävelyllä, katsomista ei paljon ollut. Joku kauppa ja kahvila,
näyteikkunoissa ei mitään. Päätimme poiketa kahvilaan, kun janotti.
Astuimme sisään, paikka oli hyvin
vaatimaton, muutama pöytä, tiski ja vanhannäköinen mies tiskin
takana. Yritimme muistella millä
tavalla kahvi tilataan venäjäksi,
ei oikein osattu. Puhuimme siinä
välissä suomea ja taas yritimme.
Kyllä minä puhun myös suomea,
mies sanoi hiljaisella äänellä tiskin
takaa. Katsoimme hölmistyneinä
miestä ja toisiamme, sitä nyt
viimeksi olimme odottaneet, että
jossakin Kaukasuksen onkalossa
pikku kahvilassa olisimme tavanneet suomea puhuvan myyjän.
Mies toi meille juoman, jota hän
nimitti kahviksi. Maistelimme sitä.
Yritimme päästä juttusille miehen
kanssa, turhaan. Saimme kyllä
lyhyitä vastauksia, oli ainoa suomalainen tietääkseen täällä, kyllä,
ollut jo pitkän aikaa, kyllä kaikki
oli hyvin, miten tullut, kukapa niitä
muistaa, ei nimeä, ei sukua. Ystävällinen surullinen puhetapa, josta
aivan selvästi kuuli syntyperäisen
länsisuomalaisen puheenparren.
Joimme saamamme ja hyvästelimme miehen. Olin kuulevinani
miehen äänen värähtävän hänen
toivottaessaan meille hyvää matkaa. Olimme jo sen verran nähneet
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tätä maailmaa ettemme alkaneet
ääneen ihmetellä hänen oloaan, se
olisi saattanut tuottaa hänelle vaikeuksia. Kävellessämme laivalle
ihmettelimme minkälainen kohtalo
hänetkin oli Kaukasukselle heittänyt.

Kun aikansa kiertää maailmaa,
huomaa, että se ruoho ei kuitenkaan
ole sen vihreämpää kummallakaan
puolella aitaa. Kompassi alkaa vähitellen värähdellä kohti pohjoista,
asettuu vakaasti haarukkaansa ja
pian huomaa olevansa keskellä lun-

ta ja jäätä, rapaa ja syksyn pimeyttä.
Huomaa sen itselleen hyväksi eikä
enää koskaan lähde minnekään,
korkeintaan tapaamaan kaveriaan
Saimaan saareen klo 2.00
Eero Sillanpää

KEVÄÄN 2013 TEATTERIT

HAMLET

TOISEN ÄÄNI

PE 1.3.2013 KLO 19.00
HELSINGIN KAUPUNGINTEATTERI,
SUURI NÄYTTÄMÖ

LA 20.4.2013 KLO 14.00
ESPOON KAUPUNGINTEATTERI,
REVONTULIHALLI

Eero Ahon Hamlet on täynnä tunnetta:
kyyninen mutta nahkatakkinsa ja kovan
kuorensa alla herkkä, jo ennen kuolemaansa
kuolettavasti haavoitettu.
Esko Salminen on Claudius, Tiia Louste Gertrud ja
Anna-Maija Tuokko Ofelia.
Ohjaus Kari Heiskanen.

Palkitun dramaatikon Kati Kaartisen uutuus on
lämmin, hellä ja lyyrinen näytelmä
pyrkimyksestä hyvään.
Kantaesitys Revontulihallissa 13.2.2013.
Rooleissa Ria Kataja, Seppo Maijala, Irina Pulkka,
Mika Räinä, Lauri Tanskanen.
Ohjaus Olka Horila.

Kesto 2 h 35 min. Bussikuljetus.

LIPUT 25 EUROA/ELÄKELÄISET;
10 EUROA/TAMMENLEHVÄVETERAANIT.

LIPUT 41 EUROA.
(normaalihinta 45 euroa)

VARAUKSET 18.3.2013 MENNESSÄ
Eeva Kalin 040 756 8219

VARAUKSET 28.1.2013 MENNESSÄ:
Eeva Kalin 040 756 8219

Naisjaostomme uutterat jäsenet jokavuotisissa jäsenpostitustalkoissa
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Ester ja K.J. Ståhlbergista
Katselin tv:stä linnan vastaanottoa
itsenäisyydenpäivänä ja harhailin
muistelemaan, onko linnassa ollut
kaksi presidenttiä, jotka jäivät leskeksi ja solmivat uuden avioliiton.
Muistin tietysti Juho Kusti Paasikiven ja hänen Allinsa, mutta oliko
K.J. Ståhlberg myös jäänyt leskeksi
ja Ester oli hänen toinen vaimonsa?
Onko mielikuvani oikea?
Helmi

Mielikuvasi on ihan oikea. Ester
Ståhlberg oli solminut ensimmäisen avioliittonsa apteekkari Hällströmin kanssa 1893 ja jäänyt leskeksi 1917. Erikoinen sattuma oli,
että myös K.J. Ståhlberg oli solminut ensimmäisen avioliittonsa oululaisen Hedvig Wåhlbergin kanssa vuonna 1893 ja jäänyt leskeksi
vuonna 1917. K.J. Ståhlberg ehti
olla presidenttinä vain vuoden, kun
Ståhlbergit solmivat toisen avioliittonsa.
Kirkkonummen kirkko
Viime numeron kannessa oli kaunis kuva Kirkkonummen kirkosta.
Missähän käytössä kirkko mahtoi
olla Porkkalan venäläismiehityksen aikana?
Vilho
Kirkko oli upseerikerhona ja varastona. Huonokuntoista kirkkoa
ryhdyttiin heti palautuksen jälkeen
kunnostamaan Olof Hanssonin
suunnitelman mukaan.
Aapiskukko
Niilo Ihamäen kirjoitus viime lehdessä aapisesta palautti mielee-

ni saman aapisen ja sen kannessa ylväännäköisenä astelevan kukon. Aloitin opintieni syksyllä 1927
kuusivuotiaana, mutta jo lukutaitoisena, Töölön kansakoulussa. Yksi
lause on jäänyt mieleeni: ”Aamulla
isä meni talliin ja äiti navettaan.”
Kysyin äidiltä, miksi aapisessa puhutaan vain minulle vieraasta maalaiselämästä eikä ollenkaan kaupunkilaisympäristöstä. Äiti selitti,
että suurin osa Suomen kansaa asuu
maaseudulla.
Pirkko
Raamatullinen arvoitus
Minun mieltäni vaivaa sellainen
Raamatun kohta (onko vuorisaarnassa?), jossa kerrotaan – tarkkaan
en sitä muista – mutta jotenkin se
menee niin, että joilla paljon on,
niille annetaan lisää, mutta joilla
vähän on, niiltä otetaan sekin vähä pois. Miten tämä on ymmärrettävissä?
Anna
Postimestari ei yritä selittää Raamattua ja on siksi pyytänyt toimituskuntaamme kuuluvalta teologilta Martti Toivaselta apua. Tässä on
hänen selityksensä.
Martti Toivanen vastaa:
Annan mainitsema asia tulee esille Jeesuksen opetuksessa kahdessa
erilaisessa yhteydessä. Luukkaan
(19:12–26) versiossa puhutaan matkalle lähtevästä ylhäisestä miehestä, joka matkalle lähtiessään antoi kultarahan kolmelle palvelijalle. Heidän tuli käyttää se parhaan
kykynsä mukaan. Kun mies palasi
matkalta, hän kutsui palvelijat kuullakseen, kuinka kukin oli rahansa
käyttänyt. Kaksi palvelijaa oli pystynyt tuottamaan niillä hyvin, mutta kolmas oli säilyttänyt sen tuottamattomana. Häneltä otettiin raha
pois ja sanottiin: ”Jokaiselle, jol-

la on, annetaan, mutta jolla ei ole,
siltä otetaan pois sekin, mitä hänellä on.”
Vastaava opetus on myös Matteuksen evankeliumissa (25:14–30),
jossa puhutaan käyttöön annetuista
talenteista. Vaikkakin talentti oli
muinaisina aikoina rahan yksikkö,
nykykielessä se tarkoittaa lahjakkuutta ja taitoa.
Vertausten opetus on vastuu:
meille annettuja taitoja (talentteja), uskottuja tehtäviä tai vaikkapa
omaisuutta on käytettävä hyvin,
pantava palvelemaan toisia.
Annan esittämä asia on esillä myös toisenlaisessa yhteydessä (Matt.13:1–12), jossa puhutaan
hengellisestä vastuusta. Jos emme hoida meihin istutettua uskon
siementä, vähäinenkin usko voidaan ottaa pois. Vastaava opetus
on Mark.4:21–25 ja Luuk.8:16–18.
Näissä kohdissa korostetaan sanan
oikeasta kuulemisesta ja hengen
valon vaikuttamisesta ympäristössämme.

Kenttäpostia Liisalle
Parahin Liisa,
Käki- ja seinäkellojen lyönnit saa
kohdalleen seuraavaa ohjetta seuraamalla: ensin on tarpeen selvittää missä kohdassa lyömäkoneisto
on menossa. Tämä tapahtuu kääntämällä minuuttiviisaria eteenpäin
seuraavan tasatunnin kohdalle. Nyt
kellon pitäisi soida ja näin ollen
voidaan laskea kukkumisien (tai
lyöntien) lukumäärä. Seuraavaksi
käännetään pelkästä tuntiviisarista (minuuttiviisariin ei pidä koskea)
kello näyttämään juuri kuultujen
lyöntien lukumäärän mukaista aikaa. Tämän jälkeen kello laitetaan
todelliseen aikaan minuuttiviisarista riittävän monta kierrosta pyörittämällä.
Täsmällistä alkanutta vuotta Liisalle toivottaa Jussi.
Piirrokset Nora Luoma

Kenttäpostin osoite:

päätoimittaja Niilo Ihamäki
Mäntyviita 10 F, 02110 Espoo
niilo.ihamaki@hotmail.com
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Joukostamme poistuneet
Elämää eivät ole ne päivät, jotka ovat menneet,
vaan ne hetket, jotka muistetaan

Aalto Aatos Oskari
Ajanto Pentti Olavi
Arnkil Eirik Jarl
Aromaa Olavi Johannes
Asikainen Lauri P.
Bergström Maire Elina
Blomberg Per-Erik Haraldsson
Eranti Anna-Liisa
Falck Anna-Liisa Emilia
Finer Ole Fredrik
Forsman Lempi Annikki
Frost Arvo Alvari
Hakanen Lempi Sanelma
Hanelius Esko Konrad
Harju Martti Johannes
Helanen Vilho Olavi
Hellström Taimi Linnea
Hietanen Veikko Lauri
Hilpi Eero Emil
Hotanen Erkki Olavi
Huttunen Irmeli
Jungebrand Torvald
Jurkka Sakari Heikki
Jäntti Annikki Ilona
Järvi Lenno Joakim
Järvinen Armas Aatos
Jääskeläinen Veikko Niilo
Kalliala Kaarlo Heikki
Kallio Erkki Juhani
Kanninen Helvi Annikki
Kantele Olavi Johannes
Katajainen Maire Adele
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Katara Lauri Tapani
Kauppi Raija Kirsti
Kerojärvi Erkki Einari
Keränen Aatto Ilmari
Klärich Lars-Henrik
Koistinen Kaisa Raakel
Komulainen Arvo Veli
Koponen Kaarlo Kalevi
Koskenoja Hilppa Helka
Kristoffersson Rolf Erik
Kuisma Kauko
Kyllästinen Maria L
Laasonen Hilda
Laurikainen Kauko O
Leino Vilho Elias
Luhtajärvi Pentti T
Matikainen Lauri E.
Mertaoja Aune Kaarina
Mäenpää Vilho
Mäkisara Greta-Lisa
Möttönen Kalervo
Nilsson Aarne Armas
Nordling Lars Valdemar
Nummisto Antti Johannes
Nuutinen Heikki Samuli
Ohls Per-Erik
Paajanen Sirkka Sinikka
Paasi Helmi Irene
Pelkonen Helkky Terttu Hillevi
Peltola Pia Kyllikki
Piironen Sylvi Orvokki
Pohjanne Kauko

Purhonen Aimo Usko Juhani
Puttonen Vilho Anton Edvard
Rajala Pekka Raikas
Ranin Irja Inkeri
Ranttila Erkki Henrik
Reinius Lars Robert R
Rikamo Alvar Olavi
Ruuska Reino Vihtori
Salmio Anna-Liisa
Saarve Erkki Birger
Saja Hilkka Liisa
Salin Per Hemming
Santasalo Jussi Tapani
Seege Raija Helena
Sell Marja-Liisa
Seppovaara Lasse Gustaf
Spinkkilä Anni Linnea
Sulonen Oskar Armas
Tamanen Helli Jenny
Taskila Olavi Mauno Heikki
Taskinen Antti Jalmari
Tukia Sorja-Sisko
Tähkä Veikko Aleksis
Wager Aase		
Vainio Risto Ilmari
Vainio Tauno Hannes
Valmari Mauri
Westman Alf Håkan
Viheriälehto Elin R.
Viheriälä Martti Kalevi
Viluksela Erkki Johannes
Vuorinen Eino

Uudet jäsenet 2013

Arnkil Martta Anneli
Aschan Pirkko-Liisa
Björkholtz Dick Aarne Harald
Blomster Airi Kaarina
Elo Simon Jakob Benjamin
Fast Paul Henrik Albert
Hanhimäki Jouko
Harhanen Aino Elina
Hämäläinen Lahja
Kallio Hanna Kaarina
Kangaskoski Harri Juhani
Kivi Alice
Kokkila Jussi Tapio

Kokko Valma Maria
Konttinen Heikki Jooseppi
Lehto Maire Marjatta
Löytömäki Rauha Annikki
Nurmisalo Martti
Peltokallio Pekka Samuel
Piekkola Toivo
Pohjanpalo Elina
Purhonen Sinikka
Putkonen Taimi Sanelma
Rontu Reino Kalervo
Samsuddin Milla Tuulia
Sederholm Kaija Anna-Liisa

Seppänen Jouko
Simola Laila Kaarina
Stenius Toini Vieno Elina
Sundholm Raili Annikki
Suominen Hilkka Maija
Suominen Laura Annikki
Tiainen Laina Elina
Toivonen Helmi Armida
Tulenheimo Matti Antero
Tulonen Armas Edvard
Vainio Ellen Annikki
Westman Anja Kaarina
Vuonisto Mirja Johanna

Kannakselaisia
sanontoja
TALVISODAN PÄÄTTYMISEN
MUISTOTILAISUUDET ESPOOSSA
Keskiviikkona 13.3.2013
LIPUNNOSTO
Klo 09.00
Kulttuurikeskuksen edessä
Puhe
Kirkkoherra Antti Rusama
SEPPELTENLASKU
Klo 10.00
Tuomiokirkon sankarihaudoilla
MUISTOJUHLA
Klo 18.00
Tapiolan kirkossa
TUMMA ASU, KUNNIAMERKIT JA TAMMENLEHVÄ
TERVETULOA

Oikee tul suu makiaks ku sai
haastaaksei siu kanssais.
Ilosest ellää pittää vaik päivää vähemmä
Jos pojast ei muuta tuu, ni herraks se
ainakii kelpaa
Astu sissää, on siit tult muitakkii.
Toine ei hyövy jos toine ei hävvii.
Ilmaiseks ei saa muuta ko pohjatuulta ja
sitäkää ei yletaikaa.
Aikaa Jumala loi eikä kiireest virkkaant mittää
Kyl kaks miestä kissaa nostaa jos häntä kestää
Jos et puota, nii et löyväkkää
Kyl mies heinät tekkee, vaik paljo
auttaa akkakii.
Pitkä sänk on pello palkka
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TOIMINTAKALENTERI

Kevät 2013
Toimintaryhmät

Soitinyhtyeen harjoitukset torstaisin klo 18 (tarvittaessa) Aarnivalkean koululla. Kuoron harjoitukset
perjantaisin klo 15.45–18.30. Tapiolan palvelukeskuksessa (TPK). Kuntovoimistelua: Tapiolan kuntosali (Kauppamiehentie) tiistaisin klo 11–12 ja perjantaisin klo13–14 (Väinö Rantio). Leppävaaran uimahallin
kuntosalissa (Veräjäpellonkatu 15) tiistaisin ja torstaisin klo 10–11 (Aimo Virkki). Tapiolan palvelukeskus
(TPK) tiistaisin ja torstaisin klo 9.30–11. Tuulimäen
väestösuojan kuntosalissa maanantaisin klo 11–12 ja
torstaisin klo 10–11 (Väinö Rantio). Lentopalloa Tapiolan urheiluhalli maanantaisin ja perjantaisin klo
10.00–11.30 (Eero Rasanen). Ilma-aseammunta Tuulimäen ampumahalli maanantaisin klo 13–14 ja torstaisin klo 12–13 (Väinö Rantio). Petankki Tuulimäen
liikuntatilat torstaisin klo 10.30–12 (Aimo Tissari).
Hiihtotapahtumat. Kuntoliikuntajaoston erikoistapahtumista Länsiväylässä. Toimintaryhmät kokoontuvat koko vuoden kesäkuukausia lukuun ottamatta.
Toimintakalenterissa käytetyt lyhenteet
HA Hallitus, KI Kirkkonummenjaosto, KJ Kulttuurijaosto, KR Kuoro, KU Kuntoliikuntajaosto, LE Lehtijaosto, NA Naisjaosto, SE Seppelejaosto, SO Sosiaalijaosto, TU Tukineuvosto, VJ Valistusjaosto, EKK Espoon
kulttuurikeskus, TPK Tapiolan palvelukeskus, TUU
Tuulimäen väestönsuoja, UKV Ukonvaajan toimisto.

Ma 4.3.
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. VJ
La 9.3.
14
Veteraanikonsertti Tapiolan kirkossa. Espoon
Sotaveteraanikuoro, Esmilan seniorit ja Järvenpään Mieslaulajien seniorikuoro Ajattomat. Ohjelma 10€. Tuotto sotaveteraanien hyväksi. KR
Ma 11.3.
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. VJ
15.30 Naisjaoston sisarilta. ”Rivilotta”-elokuva. NA
Ti 12.3.
13
Kirkkonummen jaoston kevätkokous seurakuntatalolla. KI
Su 13.3. Talvisodan päättymisen juhlatilaisuudet
Espoo
9
Lipunnosto kulttuurikeskuksessa. KJ, KR
10
Seppeleen lasku Espoon tuomiokirkon sankarihaudoilla. SE
18
Muistojuhla Tapiolan kirkossa. Puhe Antti Rusama ja musiikkiohjelmaa. KJ, KR
Kirkkonummi
10.45 Seppeleen lasku sankariristille.
11.00 Kaksikielinen hartaus Kirkkonummen kirkossa.
Kirkkokahvit seurakuntatalolla. KI

HELMIKUU
Ma 18.2.
13.00 Kirkkonummen jaoston 21-vuotispäivä. KI
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. Esitelmien aiheet erillisessä ilmoituksessa. VJ

Ma 18.3.
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. VJ

Ma 25.2.
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa.
15.30 Naisjaoston kevätkokous. NA

Ma 25.3.
14.30 Espoon Sotaveteraanien kevätkokous TPK:ssa.
HA
16
Naisjaoston sisarilta. Maija Karhi: Elämäni
näyttelijänä. NA

Ma 27.2.
Espoon Sotaveteraanilehden 2/2013 aineiston
viimeinen jättöpäivä.
MAALISKUU
Pe 1.3.
19
”Hamlet” Helsingin kaupunginteatterissa. Liput
41€. Varaukset 28.1.2013 mennessä: Eeva Kalin
040 7568219. KJ
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Viikko 13 Hiihtokilpailut Oittaalla Kanta-Hämeen
joukkuetta vastaan. KU

HUHTIKUU
Teatterimatka, aika avoin. KI
Viikko 14
La 7.4.- 13.4.

Kylpylämatka Fra Mareen. Täynnä. KJ

Ma 8.4.
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. VJ
15.30 Naisjaoston sisarilta, aihe avoin. NA
Ti 9.4.
13
Veteraanitapaaminen seurakuntatalolla. KI
La 13.4.
14
”Toisen ääni” Espoon kaupunginteatterissa. Liput: tammenlehväveteraanit 10€, eläkeläiset
25€. Varaukset 13.3. mennessä: Eeva Kalin
040 7568219

Valistusjaoston esitelmätilaisuudet
keväällä 2013
Tapiolan Palvelukeskuksessa
maanantaisin klo 14.15
18.02. Vararehtori Kimmo Kontula
Yliopisto ja yhteiskunta
25.02. Vuorineuvos Kari Jordán
Metsäteollisuus Suomessa ja sen
tulevaisuus.

Viikko 16 Espoon Sotaveteraanilehti 2/2013 ilmestyy. LE

04.03. Dosentti Kalle Jokelainen
Seniori ja alkoholi

Ma 15.4.
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. VJ

11.03. Kauppatieteen tohtori
Johanna Gummerus
Internet ja seniori

Ti 16.4. Ilma-aseammunnan mestaruuskilpailut kotirataotteluna Maunulassa. KU
Su –la 21.4.-27.4.
Sosiaalijaoston tukema kuntoutusmatka Viimsi
Spahan, 10 km Tallinnasta itään. Tiedustelut ja
ilmoittautumiset 8.3. mennessä Helena Luukkonen puh. 050 5933751 tai e-mail helena.luukkonen@elisanet.fi SO

18.03. Insinöörieversti evp Lauri Lehtonen
Radiotiedustelu Talvisodassa
25.03. Kevätkokous
08.04. Lääketieteen ja kirurgian tohtori
Eero Akaan-Penttilä
Ikä ja kuulo

Ma 22.4.
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. VJ
15.30 Sisarilta, aihe avoin. NA

15.04. Filosofian tohtori Maritta Pohls.
Monta tapaa rakentaa puolustusta.
Naisten toiminta sodan aikana

Pe 27.4.
Kansallisen veteraanipäivän juhlat
Espoo
Juhlan ohjelma kts. ilmoitus seuraavasta lehdestä. Järjestäjä Espoon kaupunki.

22.04. Espoon piispa Tapio Luoma
Kristillisen uskon merkitys
maanpuolustushengelle

11.15 Kirkkonummi
Seppelten lasku sankariristille
Kaksikielinen jumalanpalvelus kirkossa.
Lounas ja juhla. KI

29.04. Toiminnanjohtaja Kai Amberla
Suomen festivaali-ihme. Monenlaista 		
kulttuuria niin senioreille kuin
junioreillekin.

Ma 29.4.
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. VJ
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T:MI JONI SAIRA

Kukkaromäki 8 A 3, 02770 Espoo
puh. 0400 – 528 226

TAKSI JUKKA ROUHIAINEN
Pohjantie 2 B 41, 02100 Espoo
puh. 050 – 5057 595

MAKEN AUTOKOULU
Iso Omena
Piispansilta 11 A, 02230 Espoo
puh. 09 – 8032 107

JARINKO

Kabanovintie 115, 02400 Kirkkonummi
puh. 050 – 4437 940

SIMERI OY

FIRENOTE

KULJETUS
N. BRORSTRÖM

MATINKYLÄN APTEEKKI

NOSTURIASENNUS
JAM OY

MAPEI OY

www.simeri.fi

Ervastintie 2, 02780 Espoo
puh. 040 – 5411 410

Vanha Hommaksentie 4, 02430 Masala
puh. 040 – 5127 522

Espoo

Iso Omena
Piispansilta 11 T 63, 02230 Espoo
puh. 09 – 8676 6450

Tillinmäentie 1, 02330 Espoo
puh. 09 – 8678 900

