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Vanhat valokuvat herättävät aina 
nostalgisia muistoja. Niin kävi mi-
nullekin, kun kuvia järjestellessä 
tuli esille alokasajan päättymises-
tä kertova valokuva.  Kuva on otettu 
Lohikosken kirkossa pidetystä vala-
juhlasta 70 vuotta sitten. Tilaisuus 
osoittautui myöhemmin historialli-
seksi, sillä yhdestä silloisesta valan 
vannojasta tuli Suomen kirkon ark-
kipiispa.

Martti Simojoki oli tosin meitä 
parikymppisiä vanhempi, mutta il-
meisesti opintojen vuoksi asepal-
velus oli lykkääntynyt muutamal-
la vuodella. Lohikosken tilapäisessä 
varuskunnassa hän toimi varuskun-
nan pastorina majapaikkanaan ky-
läkoululle sijoitettu lääkintäkomp-
pania.  

Varuskunnan komendanttina oli 
myöhemmin elämäntyönsä Espoos-
sa Weilin & Göösin toimitusjohtaja-
na tehnyt vänrikki Viljo K. Ruoho. 
Juuri hän valokuvan minulle lähet-
tikin, kun valatilaisuudesta oli kulu-
nut yli kaksikymmentä vuotta. 

Kun verbaalisesti lahjakkaal-
la Viljo K. Ruoholla oli minua te-
rävämpi kynä, lainaan hänen lähe-
tekirjettään: ”Tämä kuva on saanut 
hohtoa jo varsin monia vuosia sit-
ten. Näytin sitä silloiselle valan van-
nojalle Martti Simojoelle, kun hän 
Helsingin piispana piispantarkas-
tuksen yhteydessä vieraili silloises-
sa työpaikassani. Hänet kun tuntee 
varsin hyvin takaapäinkin otetusta 
kuvasta; hatun numero ja hänen jo 
silloin käyttämänsä, myöhemmin 
valtionpäämiesfrisyydeksi omittu 
kampauksensa ovat aivan pettämät-
tömät tuntomerkit. Olet siis aivan 
selvästi Suomen rauhanaikaisessa 
armeijassa piispallisessa, jopa ark-

Vanhat valokuvat herättävät muistoja

kipiispallisessa seurassa valanvanno-
jana.”

Martti Simojoki seisoo eturivis-
sä takaa katsoen oikealla, josta hä-
net ”valtionpäämiesfrisyyrin” ansi-
osta erottaa.

Kun myöhemmin tapasin Simojo-
en Helsingin piispana, kysyin, vielä-
kö hän muistaa Lohikosken kaukaisia 
aikoja. Hyvin hän sanoi muistavansa. 
Mikkelin piispana ollessaan hän oli 
myöhemminkin käynyt Lohikoskella 
pitämässä piispantarkastusta ja muis-
tellut valatilaisuutta. 

En rohjennut udella, muistaako 
hän, millaiseen tehtävään pappi jou-
tui.

Valapäivän ohjelma eteni näin:
Kirkosta siirryttiin majoitusalueen 

pihalle, jossa pidettiin jonkinlainen 
paraatikatselmus. Muiden upseerien 
estyneisyyden vuoksi Simojoen piti 
marssittaa lääkintäkomppania pa-
raatipaikalle. Muu osasto oli valmii-
na avoneliössä ja siinä seisoessamme 
seurasimme, kun Simojoki joukkoi-
neen lähestyi  paraatipaikkaa. ”Seis!” 
kajahti hiukan epäröiden ja pasto-
ri näytti miettivän, millä komennolla 
komppania siirtyisi avoneliöön. Het-
ken päästä kuului: ”Asettukaa tuon-
ne toisten joukkoon!” Sotilaallinen 
komentokieli ei oikein ollut vielä 
pastorin hallinnassa.

Jotkut syrjäsilmin  komppani-
an  siirtymistä seuraavat  hymyilivät 
kämmeneensä, vaikka sellainen oli 
ohjesäännön vastaista.

Tilaisuuden jälkeen Simojoki äs-
sät sihahdellen valitteli heikkoa soti-
laallisuuttaan: ”Kyllä se on harmillis-
ta, kun mies ei ole saanut sotilaallista 
koulutusta, jotta osaisi oikein ko-
mentaa ja käskeä”.

Niilo Ihamäki
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Puheenjohtaja Toiminnanjohtaja

Vuodenvaihde on menneen ja tu-
levan tarkastelua monessa asiassa.
Lähiajan merkittävimmät tapahtu-
mat ovat  olleet itsenäisyyspäivän, 
joulun ja uuden vuoden vietot. Jou-
lun saimme viettää tosi talvisissa 
olosuhteissa. Valkea joulu ja so-
pivan kylmä sää virittivät  meidät 
todelliseen joulutunnelmaan. Lah-
joja saatiin , oltiin tyytyväisiä ja 
onnellisia.  Kunnes jysähti. Hete-
mäen verotyöryhmän raportti jul-
kistettiin joulun tienoissa. Hyvää 
siinä oli, että ansiotulojen verotus-
ta alennetaan huomattavalla euro-
määrällä, mutta eläkkeiden veroas-
te säilytetään entisenlaisena.

Itsenäisyyspäivän vietto kul-
ki varsin totutuissa merkeissä iloi-
sesti, mutta arvokkaasti,  niin kuin 
itsenäisen maan asukkaiden tu-

leekin tehdä. Kunnes jysähti. Es-
poon Ev.lut seurakuntayhtymän 
kirkollisessa tiedotuslehdestä (42 
/ 2.12.2010 ) saimme lukea poliit-
tisen artikkelin “Paatoksen päivä”. 
Kirjoitelma on niin pöyristyttävä, 
että lukiessani ajattelin, elämmekö 
vieläkin jossakin “Punaliiterissä”,  
jonka tiedotuslehtenä on “ ESSE”. 
Säälin päätoimittajaa, jos hän on 
vahingossa antanut luvan julkais-
ta uskonnollisluontoisessa lehdes-
sään moista itsenäisyyttämme hal-
ventavaa epäkelpoa tekstiä.

Saa nähdä, miten reagoivat Seu-
rakuntayhtymän ylemmät päättä-
vät tahot, valtuusto ja neuvosto.

Uuden vuoden vaihtuminen oli 
Espoon kaupungille merkittävä. 
Kaupunginjohtaja Marketta Kok-
konen jäi eläkkeelle ja uusi kau-
punginjohtaja Jukka Mäkelä astui  
tärkeään tehtävään.

Kiitämme kaupunkineuvos 
Marketta Kokkosta hyvästä yh-
teistyöstä kuluneiden vuosien ai-
kana ja toivomme hänelle hieno-
ja elämyksiä tulevina vuosina. Ne 
hän on ansainnut.

Kaupunginjohtaja Jukka Mä-
kelälle toivomme voimia työhön-
sä ja kaikenpuolista onnea tuleviin 
elämäntilanteisiin.

Jäsenistölle oikein hyvää ja ter-
veysrikasta vuotta 2011.  

Eino Luostarinen

Palstarinteestä vielä

Kuten viime numerossamme ker-
roin, Palstarinteen käyttö oli vaa-
rassa. Nyt kuuluu asiassa hyvää. 
Espoon kaupunki on lähettänyt uu-
den vuokrasopimuksen allekir-
joitettavaksi ja siinä ovat mukana 
kaikki kolme yhdistystä, kuten alun 
perin oli tarkoituskin. On myös lu-
vattu, että hoitokunta palautetaan ja 
määrärahojen jako sujuu niin kuin 
ennenkin.  Koska Palstarinteelle 
pääsy on vaikea kaikille niille, joil-
la ei ole käytettävissä omaa autoa, 
olisi toivottavaa, että ensi kesänäkin 
järjestettäisiin sinne linja-autokul-
jetuksia.  Niistä on saatu hyviä ko-
kemuksia. Mukaan tulijoita on ollut 
bussin täydeltä. Jos vielä sosiaalija-
ostomme pystyy järjestämään ate-
riankin, se parantaa asiaa. Sitten ei 
enää puutu muuta kuin hyvät säät. 
Toivokaamme niitä.
Hyvää alkanutta talvea kaikille, ke-
sää odotellen.

Eero-Juhani Juhola
K U T S U

Espoon Sotaveteraanit ry:n
kevätkokoukseen

Espoon Sotaveteraanit ry:n kevätkokous 
maanantaina 28.3.2011  klo 14.30

Tapiolan palvelukeskuksessa, Itätuulenkuja 4.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9 §:ssä 

kevätkokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat 
sekä vaalivaliokunnan valinta ja mahdollisten 

kunniajäsenten kutsuminen.
Henkilöllisyyden osoittava kortti mukaan.

Naisjaoston kahvitarjoilu on ennen
 kokouksen alkua.

Hallitus

Aineisto lehteen os. 
Päätoimittaja
Niilo Ihamäki,Mäntyviita 10 F, 
02110 Espoo, 
niilo.ihamaki@hotmail.com  tai 
toimitussihteeri 
Marjatta Konttinen 
Kotitontuntie 13, 02200 Espoo
piakonttinen@kolumbus.fi
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Veteraani Erik Romsin jouluaat-
toon on monena vuonna kuulunut 
tärkeä tehtävä; hän on huolehti-
nut siitä, että jokaisen espoolaisen 
kaatuneen haudalla syttyy kynttilä. 

- Hautoja on sata. Meitä oli nyt 
kahdeksan miestä kynttilöitä sytyt-
tämässä. Takavuosina kaikki oli-
vat veteraaneja, mutta tällä kerral-
la oli meitä veteraaneja enää kaksi. 

Jouluvalot sytytettiin sankarihaudoille

Muut saatiin tuttavista. Jouluaatto-
na oli kova pakkanen ja lunta oli 
paljon. Seurakunta oli puhdistanut 
kyllä haudat, mutta kylmyys hait-
tasi sytyttämistä, kun kaasusytytti-
met eivät toimineet ja piti käyttää 
tulitikkuja.  

Vanhan kirkon seutu oli joulu-
aattona vaikuttavan näköinen. San-
karihaudoilla seisoi kunniavartio 

ja kirkko oli juhlavalaistu.
Sotien aikana Espoossa oli vii-

sikymmentätuhatta asukasta. Sata 
kaatunutta oli täälläkin raskas uhri.

- Minulle läheisin oli serkkupoi-
ka, joka kaatui 1944 Itä-Karjalas-
sa. Hän ehti elää vain yhdeksän-
toista vuotta.

Niilo Ihamäki

Liikuntasosiologian emerituspro-
fessori Kalevi Heinilän maanan-
taiesitelmän aiheena 8.11.2010 oli 
nykypäivän huippu-urheilu. Urhei-
lijoittemme suursaavutukset syn-
nyttivät aikanaan myytin kansamme 
poikkeuksellisesta lahjakkuudes-
ta. Media iskosti tämän uskon kan-
saamme ja urheilujärjestöt ovat 
puolestaan maksoi mitä maksoi 
-tunnuksin pyrkineet sitä ylläpitä-
mään.

Päättymätön kilpailu kansainväli-
sessä urheilussa on kuitenkin ruuvi-
kierteen tavoin nostanut menestymi-
sen vaatimustason nykyisin monissa 
jo niin korkealle, että suuret maat 
ylivertaisine voimavaroineen ja lah-
jakkuusreserveineen hallitsevat ar-
vokisojen tulostilastoja. Kansainvä-
linen huippu-urheilu onkin tänään 
totaalistunnut huippu-urheilun kan-

Suomi voittoon - maksoi mitä maksoi
sallisten tuotantojärjestelmien väli-
seksi kilpailuksi ja voittajia ovat ne 
maat, jotka pystyvät tehokkaimmin 
mobilisoimaan voimavarojaan ja si-
tomaan nuoret lahjakkuusreservinsä 
huippu-urheiluun. 

Ei ihme, että opetusministeri-
ön nimittämä Kalevi Kivistön työ-
ryhmäkin vuodelta 2004 vetoaa 
muistiossaan koko kansan tukeen: 
”Valtio ei voi yksin vastata menes-
tystavoitteen edellyttämistä lisään-
tyvistä kustannuksista… Työryhmä 
kutsuu näihin talkoisiin koko suo-
malaisen yhteiskunnan” ! Kilpailun 
totaalistumisen seurauksena arvoki-
sojen mitalin hinta on moninkertais-
tunut ja tuo hinta nousee jatkuvasti. 
Menestyksen saavuttamisen vaikeu-
tuessa tuloskeinottelu eri muodois-
saan on yleistymässä ja säätelyn on-
gelmat lisääntymässä.

Espoon sankarihaudoille sytytetään jouluaattona sata kynttilää
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Puheenjohtajan selvät sävelet

Viime itsenäisyyspäivänä yh-
distyksemme puheenjohtajalle 
Eino Luostariselle myönnettiin 
Suomen Valkoisen Ruusun ri-
tarimerkki ja Espoo-mitali. Mi-
talin hän sai tunnustuksena ar-
vokkaasta toiminnasta Espoon 
kaupungin hyväksi johdettu-
aan ansiokkaasti Espoon Sota-
veteraanit ry:n toimintaa jo nyt 
kuudetta vuotta. Mitali on hä-
nelle erittäin mieluisa, koska ta-
kana on vaikuttamista myös es-
poolaiseen koulu-, kunnallis- ja 
kirkkopolitiikkaan lähes viiden 
vuosikymmenen aikana.

Eikä hän aio tehtävistään veteraa-
niasioiden parissa vielä hellittää, 
koska näkee tammenlehvävete-
raanien ’nuorukaisena’ voivansa 
antaa vielä panostaan yhdistyk-
sen muiden veteraanisisarten ja –
veljien asioiden hoitamisessa niin 
kauan kuin luottamusta on ja ter-
veys sallii; veljeä ei jätetä tänään-
kään.

Hän toteaa käytännön asioi-
den lisäksi veteraaniperinteen ja 
heidän työnsä arvostuksen vaati-
van vaalimista, mistä tarpeesta oli 
osoituksena Espoon seurakuntien 
lehdessä Essessä itsenäisyyspäi-
vän alla ollut artikkeli ”Paatoksen 
päivä”. Puheenjohtaja sai monta 
yhteydenottoa jäsenkunnasta ar-
tikkelin johdosta. Isänmaan histo-
rian polut ja sen kansan tekemät 
uhraukset itsenäisyytensä säilyt-
tämiseksi eivät vieläkään ole kai-
kille selvät ja saa täyttä arvostus-
ta, harmittelee Luostarinen.

Karjalan poikii
Eino Luostarinen syntyi Terijoel-
la helmikuussa 1926. Perhe muut-
ti Käkisalmeen 1930-luvun alussa, 
missä hän aloitti koulunsa. Sota-ai-
ka ja evakkotielle joutuminen kes-
keytti hänen koulunkäyntinsä. Hän 
suoritti keskikoulun Imatralla 1947.

Vasta myöhemmin Luostarinen 
kertoo ymmärtäneensä Terijoen 
maailman hienoimmaksi paikak-
si – Pohjolan Rivieraksi – jonne 
eri alojen taiteilijat kokoontuivat 
viettämään kesiään ja työskente-
lemään sen inspiroivassa ympäris-
tössä.

Hän on kolunnut Karjalaa Mur-
manskista Kannakselle kymmeniä 
ja kymmeniä kertoja ollen mukana 
m.m. muistomerkin rakentamis-
projektissa Käkisalmen kirkolle ja 
veteraaniveljien palauttamisessa 
takaisin kotimaan multiin. Käynte-
jä on helpottanut paikallisen mur-
teen, kuten hän itse toteaa, ymmär-
täminen.

Espoo-mitalli on kuvanveistäjä 
Kauko Räsäsen muotoilema.
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Luostarisen mielestä Karjalan 
paikan tulisi olla Suomi-äidin hel-
moissa.

Sotilasaikaa
Luostarisen isä oli vapaaehtoisena 
mukana Vapaussodassa jo 17-vuo-
tiaana, niinpä punaväri oli sittem-
min kotona pannassa. Pojasta ei 
polvi pahentunut. Eino-poika osal-
listui suojeluskunnan toimintaan 
ja oli pioneeripataljoonan lähet-
tinä 14-vuotiaana. Kesällä 1942 
suojeluskunnan poikajoukkue oli 
vapaaehtoisina Immolan kenttää 
suojaavassa IT-yksikössä. Kent-
tää lähestyi 4.6. tuntematon lento-
kone ja yksikössä annettiin taiste-
luhälytys, muistelee Luostarinen. 
Aseet ladattiin. Äkkiä jaosjohtaja 
huusi ”älkää ampuko”. Viime tin-
gassa tullut käsky salli saksalaisen 
vieraan laskeutua kentälle hävittä-
jien saattamana. Vieras toi henki-
lökohtaisesti syntymäpäiväonnit-
telut marsalkka Mannerheimille.
Eturintamalla hän kertoo vierail-
leensa kerran tapaamassa isään-
sä. Sodan loppuaika meni Turussa, 
jossa kohotettiin valmiutta Ahve-
nanmaan mahdolliseksi puolusta-
miseksi ja lopulta vahdittiin sak-
salaisia, jotka oli siirretty laivaan 
odottamaan palaamista Saksaan.

Asevelvollisuutensa Luostari-
nen suoritti 1946 JR 7:ssä. 

Opiskelijaelämää
Opiskelemaan Karjalan poika 
suuntasi Rauman seminaariin. 
Yli kolmensadan hakijan joukos-
ta valittiin 36 tulevaa opiskelijaa. 
Tämä ryhmä kuntonsa mukaan ta-
paa toisiaan edelleenkin silloin 
tällöin.

Luostarinen muistelee opintojen 
ja erilaisten harrastustoimintojen 
pitäneen hänet jo silloin mones-
sa mukana. Pesäpallo, jääpallo ja 
jalkapallo kuuluivat niin seminaa-
ri- kuin sarjapeleissä hänen harras-
tuksiinsa. Nykyharrastuksena pal-
lopeleistä on hänellä golf, jonka 
jatkaminen vaatii kuitenkin polven 
operoinnin. Polkupyöräilyä ei pol-
ven kunto kuitenkaan estä.

Työelämänsä aikana hän val-
mistui vielä voimistelunopettajak-
si ja teknisentyön opettajaksi.

Luostarinen toteaa tuonaikai-
sen koulutuksen antaneen hyvät 

valmiudet toimia opettajana, mis-
tä nykykoulutus voisi ottaa mal-
lia. Koulukiusaamisen hallinta 
oli aiemmin metodein helpommin 
hallittavissa oman opettajan joh-
dolla. Luostarinen muistelee hen-
kien taistoa olleen aina koulussa. 
Kilttiä Einoakin kiusattiin, niin 
kauan kunnes kiltti poika ei ollut 
enää kiltti, vaan suunsoittajan saa-
ma konkreettinen palaute tasoit-
ti asiat.

Opettajana
Työelämänsä hän aloitti Imatral-
la 1957, josta Kellokosken kautta 
päätyi Tapiolaan Aarnivalkean kou-
luun 1964. Tapiolassa hän on toi-
minut opettajana, koulunjohtajana 
ja rehtorina 1978 alkaen aina eläk-
keelle siirtymiseensä saakka 1986.

Jäätyään leskeksi 1972 hän toi-
mi vahvasti opettajien edunvalvon-
nan parissa. Hänen osaamistaan ja 
panostaan tarvittiin niin paikallis-
yhdistyksissä kuin liiton tasolla. 
Espoolaisen koulutoimen kehittä-
misessä hän oli mukana myös kun-
nallishallinnon puolella.

Muusikkona
Lauluharrastuksensa Eino Luosta-
rinen sanoo aloittaneensa jo Käsi-
salmen suojeluskunnan poikaosas-
tossa. Opettajan työssä piti osata 
pianonsoiton alkeet ja opettajakol-
legoilta lahjaksi saatu rumpusetti 
on ollut ahkerassa käytössä soitin-
yhtyeen kokoonpanossa. Tultuaan 

Tapiolaan opettajaksi hän liittyi 
myös Viipurin Lauluveikkoihin. 
Nykyiselle kuoron kunniapuheen-
johtajalle tuon kuoron lähes kaikki 
luottamustehtävät tulivat tutuiksi 
vuosikymmenten aikana. Luosta-
rinen on laulanut bassoa myös yh-
distyksemme kuorossa monen 
vuoden ajan. 

Veteraanina
Eino Luostarinen liittyi Espoon So-
taveteraaneihin 1983. Yhdistykses-
sä on tuskin sellaista jaostoa, missä 
hän ei olisi vuosien saatossa toimi-
nut. Hallitukseen hän on kuulunut 
kymmenkunta vuotta, joista viimei-
set viisi vuotta puheenjohtajana. 

Puheenjohtaja edustaa yhdistys-
tä myös piiri- ja liittotasolla. Es-
poon yhdistyksen aktiivisuus on 
huomioitu jo monia vuosia. Yh-
distyksellä on 800 tammenlehvä-
jäsentä ja huolimatta korkeasta 
88-vuoden keski-iästä yhdistyksen 
toimintaa on Luostarisen mukaan 
suunniteltu jatkettavan nykymuo-
toisena ainakin 2015 asti. Tämän 
jälkeen veteraanityötä jatkavat alu-
eelliset perinneyhdistykset, jotka 
hänen käsityksensä mukaan kes-
kittyvät alueellisesti vahvojen so-
taveteraaniyhdistysten seuraajiksi. 
Espoossa tällaiselle toiminnalle on 
hänen mukaansa tarvetta ja tilaus-
ta, niin ettei isänmaamme tärkei-
tä vaiheita sivuuteta kevyinä itses-
täänselvyyksinä.

Raimo Ilveskero

MAARIANHAMINA  9.-10.8.2011
Lähtö 9.8. klo 05.00 Tapiola Gardenin edestä, siirtyminen Tu-
russa Viking Amorella-laivaan,  joka on  Maarianhaminassa klo 
14.10. Paluu seuraavana päivänä: laiva lähtee klo 14.25 ja on Tu-
russa klo 19.50, bussimme Espoossa noin klo 23.00. Käytössäm-
me on koko matkan ajan oma bussi  ja matkanjohtaja.
Laivaruokailu ja mahdollinen hytti omalla kustannuksella.

Matkan hinta 148,-/hlö sisältää oman bussin ja matkanjohtajan, 
laivamatkat kansipaikoin, majoituksen keskeisellä paikalla Maa-
rianhaminassa hotelli Cikadassa 2 hh + aamiainen, noin neljän 
tunnin opastetun kiertoajelun maakunnissa ja Maarianhaminas-
sa, jolloin näemme mm. Bomarsundin linnoitukset ja Kastelhol-
man linnan. 

Vastuullinen matkan järjestäjä on Uudenmaan Seuramatkat Oy.

Ilmoittautumiset 27.5. mennessä  Kaija Inberg  050-365 2300.
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Espoon Sotaveteraanit ry:n pu-
heenjohtaja Eino Luostarinen il-
moitti yhdistyksen syyskokousta 
29.11.2010 avatessaan, että yhdis-
tyksen toimintaa jatketaan ainakin 
vuoteen 2015 saakka. Sen jälkeen 
todennäköisesti jatketaan perinn-
neyhdistyksenä.

Kokoukseen oli saapunut 78 jä-
sentä. Aluksi hiljennyttiin kunni-
oittamaan vuoden aikana poiskut-
suttujen muistoa Pekka Konnun 
soittamaa Narvan marssia kuun-
nellen. Helsingin seudun sotavete-
raanipiirin puheenjohtaja Juhani 
Pesonen jakoi aktiivisesti toimi-
neille kunnia- ja ansiomerkkejä. 

Hopeisen ansiomerkin saivat 
Raimo Ilveskero, Raimo Lunila 
ja Hannu Pohjanpalo, kultaisen 
ansiomerkin Anja Hakanen, An-
na-Liisa Laurila, Sirkka Lum-
me, Eila Malinen. Pertti Sirén 
ja Pekka Tuomisto.  Liiton ansio-
ristin vastaanottivat Kyösti Kaski-
rinne ja Eero Mansén.

Toiminta jatkuu vielä ainakin viisi vuotta

Kokouksen puheenjohtajaksi 
valittiin Pekka Kontu ja sihtee-
reiksi Eero-Juhani Juhola ja Leo 
Tonttila. 

Jäsen- ja kannatusjäsenmaksuk-
si hyväksyttiin 20 euroa. 

Tukijäsenmaksu on 500 euroa ja 
ainaisjäsenmaksu 150 euroa.

Yhdistyksen puheenjohtajak-
si valittiin edelleen Eino Luos-
tarinen. Hallitukseen valittiin 
erovuoroisista Raimo Elonsa-
lo, Olli Ollila ja Paavo Salo, uu-
tena Hannu Pohjanpalo. Halli-
tuksessa jatkavat aikaisemman 
vaalin perusteella Pirkko Ar-
minen, Irma Ruuskanen-Se-
re, Hannu Särkiö ja Leo Tontti-
la. Tilintarkastajiksi valittiin Eero 
Koskivaara ja Arnold Stubin, 
varalle Martti Hakomaa ja Mai-
ja Kaukoranta. Piirin kokous- 
edustajiksi valittiin Reijo Jär-
vi, Irma Ruuskanen-Sere, Auvo 
Räsänen, Erkki Sipilä ja Henrik 
Westerstråhle. Varaedustajat ovat 

Paavo Friman, Aulis Juvela, An-
na-Kreeta Loukola, Hannu Poh-
janpalo ja Kerttu Ruohonen.   

Liittokousedustaja on yhdistyk-
sen puheenjohtaja Eino Luostari-
nen ja varamies hallituksen 1.va-
rapuheenjohtaja.

Toiminta jatkuu jaostoissa ja 
työryhmissä vakiintunein muo-
doin. Vain kalakerho on lopettanut 
toimintansa. Talousarvion mukaan 
toimintaan käytetään 100 000 eu-
roa.

Yhdistyksen kunniajäseniksi 
kutsuttiin Irma Ruuskanen-Sere 
ja Marjatta Konttinen.

Kokouksessa olivat mukana lii-
ton toiminanjohtaja Markku Sep-
pä ja piirin toiminnanjohtaja Rau-
no Loukkola. Naisjaosto kahvitti 
kokousväen. 

NI
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Hopeiset ansiomerkit: Raimo Ilveskero, Raimo Lunila ja 
Hannu Pojanpalo

Kunniajäseniksi kutsuttiin Marjatta 
Konttinen ja Irma Ruuskanen-Sere

Liiton ansioristin saivat Eero Mansén ja Kyösti Kaskirinne. Kuvassa mukana vas. Eino Luostarinen, oik. Juhani 
Pesonen.

Kokouksen toimihenkilöt Leo Tonttila, Pekka Kon-
tu ja Eero-Juhani Juhola

Puheenjohtaja Juhani Pesonen kiinnittää kultaista ansiomerkkiä  Anja Ha-
kasen pukuun.
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Suomessa veteraanien hyvin-
vointia ja siihen liittyviä tekijöitä 
on tutkittu vähän, vaikka kysy-
myksessä on vähenevä ja yhteis-
kunnallisesti merkittävä ryhmä. 
Sen vuoksi tartuimme aiheeseen 
ylemmän ammattikorkeakou-
lututkintomme opinnäytetyös-
sä. Tutkimuksemme punaisena 
lankana oli hyvinvoinnin käsi-
te. Ajattelemme, että hyvinvoin-
ti lisää ihmisten onnellisuutta 
sekä toimintakykyä ja voimaan-
tuminen kasvattaa henkistä hy-
vinvointia sekä ihmisen myön-
teistä kokemusta elämästään. 
Terveys kuvataan yleisesti ihmi-
sen elämän tärkeimpänä arvona 
ja hyvinvoinnin keskeisenä osa-
tekijänä, aiempien tutkimusten 
mukaan ihmisten itsensä kokema 
hyvinvointi lisääntyy ikääntymi-
sen myötä. Useat 70-vuotiaat ar-
vioivatkin itsensä onnellisemmik-
si kuin esimerkiksi 30-vuotiaat.

Opinnäytetyössä tarkastelimme so-
taveteraanien hyvinvointia voi-
maantumisen, toimintakyvyn ja ter-
veyden edistämisen näkökulmista. 
Tutkimuksen kohdejoukkona oli Es-
poon Sotaveteraanit ry:n 13 jäsentä, 
kolme naista ja kymmenen miestä, 
iältään 79-93-vuotiaita. Käytimme 
tutkimusmenetelmänä teemahaas-
tattelua. Tutkimuskysymyksemme 
olivat: Mitä sotiemme veteraanit 
kertovat omasta elämästään, hyvin-
voinnistaan ja siihen liittyvistä teki-
jöistä? Miten sotiemme veteraanit 
ovat itse voineet vaikuttaa hyvin-
vointiinsa? Millä tavalla ilo ja huu-
mori ovat tukeneet sotiemme vete-
raaneja elämässä selviytymisessä? 
Haastattelut  olivat iloisia ja vapaa-
muotoisia tapaamisia sekä tuottivat 
paljon tietoa tutkimuskysymyksin.

Saamamme tulokset osoittavat, 
että veteraanien terveys on ikään 
nähden hyvä. Haastateltavamme 

MAARIT KOISTINEN, SAIRAANHOITAJA, YAMK, OSASTONHOITAJA

Sotaveteraaniyhdistystoiminta on 
tärkeä tekijä veteraanien hyvinvoinnin 
edistämisessä

liittävät hyvän olon ja toivon tun-
teet koettuun terveyteen: ”Elämä-
ni on parantunut päivä päivältä, 
minulla on hyvä olla.” Veteraanien 
elämäntavat ovat tutkimuksemme 
mukaan säännöllisiä, aktiivisia, ter-
veellisiä ja rauhallisia. He liikkuvat 
paljon ja tekevät itse kotiaskareen-
sa: ”Täytyy sanoa, että toimintaa 
on, niin kauan kuin jalat liikkuu ja 
päässä on jotain.” Veteraanit myös 
haluavat huolehtia itsestään ja ter-
veydestään liikkumalla säännölli-
sesti, jumppaamalla, syömällä ter-
veellisesti ja nukkumalla tarpeeksi. 
Suomalainen sisu muodostuukin 
haastateltaviemme mielestä vel-
vollisuudesta hoitaa asiat hyvin ja 
peräänantamattomuudesta: ”Sisua 
vaan, täytyi vaan yrittää.” Omaan 
itseen on ollut heidän mukaansa 
pakko luottaa, on pitänyt olla päät-
täväinen, ja elämässä on oltava ta-
voite: ” Jos ei usko itseensä, niin ei 
siitä mitään olisi tullut.”

Tulosten mukaan kaikki haasta-
teltavat ovat eläneet hyvää elämää, 
ja he ovat edelleen tyytyväisiä elä-
määnsä. He totesivat, että myös yh-
teiskunta suhtautuu veteraaneihin 
arvostavasti, vaikka toisaalta eriar-

voistakin kohtelua on. Sotien jäl-
keisessä elämässä tärkeitä asioita 
heille ovat olleet perheen perusta-
minen, opiskelu sekä tulevaisuu-
den rakentaminen. Veteraaneja on 
auttanut ja auttaa edelleen elämässä 
optimistinen asenne. He kertoivat 
kokevansa elämässään myös iloa. 
Iloa tuovat läheisten hyvinvointi ja 
menestys sekä oma terveys. Vete-
raanit totesivat elämän olevan rajal-
lista, mutta läheisten tuki auttaa sel-
viytymään.  

Haastattelemamme veteraa-
nit tuntuivat suhtautuvan tulevai-
suuteen realistisesti. He arvostavat 
maailman rauhaa ja saavat voimaa 
ja mielenvirkistystä elämästä itses-
tään sekä läheisistään. Myös huu-
mori on heille tärkeä voimavara. 
Huumorin avulla elämä helpottuu, 
jaksaminen lisääntyy ja henkinen 
vireys kasvaa. Eli kuten eräs haas-
tateltava sanoi: ”Sehän nyt on pääl-
limmäisenä, huumori auttaa jaksa-
misessa, kun välillä ottaa asioita 
huumorin kannalta, kun ei vaivu 
hirveän vakavaksi, pitäisi nähdä ne 
plus-puolet asioista.”

Veteraanit kertoivat muistele-
vansa elämäänsä, onnellisia ja iloi-

Veikko Fagerholm ja Unto Joensuu asuvat kotona ja käyvät ruokailemassa 
Tapiolan palvelukeskuksessa.
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sia asioita oman elämän varrelta. 
Muistelun avulla oma elämänhal-
linta lisääntyy ja selviytyminen elä-
mässä helpottuu: ”Se on hienoa, 
mun elämä on ollut tosi hienoa.” 
Jokainen haastattelemamme ve-
teraani kertoi käyvänsä vuosittain 
kuntoutuksessa joko kotimaassa tai 
ulkomailla. Kuntoutus koettiin laa-
tuaikana. Korkeasta  iästään huoli-
matta veteraanit edelleen kehittävät 
itseään, antavat oman panoksensa 
yhteiskunnalle ja ovat sisukkaita.

Haastattelemamme veteraanit 
ovat saaneet paljon uusia ystäviä 
sotaveteraaniyhdistyksen kautta. 
Veteraaniystävät olivat merkittäviä 
myös veteraanien identiteetin kan-
nalta: ”Tämä veteraanityö on sen 
jälkeen, kun jäin eläkkeelle, tuonut 
niin tavattoman paljon uusia ystä-
viä, mitä ei enää siinä iässä luullut 
tuota saavan ja olen todella saanut 
erittäin paljon ystäviä sitä kautta.” 
Veteraanien sisäistä voimantunnet-
ta lisäävät myös muut harrastukset 
ja ystävät, vaikka sosiaalista ver-
kostoista tärkein on sotaveteraani-
toiminta: ”On näitä veteraanivel-
jiä ja -sisaria, kaikkien kanssa on 
mukava olla.”  Sotaveteraaniyh-
distystoiminta  tuo haastateltavil-
lemme elämään iloa. Sen myötä he 
kokevat elämän laadun paranevan, 
voimavarojen lisääntyvän ja ar-
vostuksen heitä kohtaan kasvavan. 
Kukaan haastatelluista veteraaneis-
ta ei kokenut itseään yksinäiseksi. 
Sotaveteraanien yhdistystoiminta 
lisäsi kaikkien haastateltavien hy-
vinvointia merkittävästi.

Tutkimuksesta välittyykin 
myönteinen asenne elämään ja van-
henemiseen, jonka runoilijan sa-
noin voi kuvata näin:
”Tärkeää ei ole se, miten vanhaksi 
elät, vaan miten vanhenet.”

Lainaukset ovat tekemistämme 
haastatteluista tutkimukseemme 
”Että on leipää ja lämmintä ja sen 
jälkeen tällainen rauhallisuus ja ta-
sapainoinen elämä” - Tutkimus 
Espoon Sotaveteraanit ry:n jäsen-
ten hyvinvoinnista ja siihen liitty-
vistä tekijöistä
Maarit Koistinen ja Marjo Lauri-
kainen
Opinnäytetyö, YAMK; 
Laurea-ammattikorkeakoulu, 
Laurea Otaniemi, Joulukuu 2010

Neuvostoliiton selviäminen suu-
resta isänmaallisesta sodasta on 
käsittämätön selviytymistarina. 
Nyky-Venäjää katsellessa kum-
mastelee, mistä löytyi se orga-
nisointikyky, jolla rintamien ro-
mahtaessa teollisuus organisoitiin 
uudelleen. Ja miten kyettiin kaiken 
aikaa muodostamaan yhä uusia di-
visioonia. Suuren isänmaallisen 
sodan aikana puna-armeijassa oli 
yhteensä yli 700 divisioonaa. USA 
perusti koko toisen maailmanso-
dan aikana 90 divisioonaa eli alle 
puolet siitä, mitä Neuvostoliitto sai 
aikaan pelkästään vuonna 1941.

Mutta hintakin oli kauhea. Van-
giksi antautuminen oli rikos, ja 
siitä joutui sodan päätyttyä Si-
periaan. Pienimmästäkin pelku-
ruudesta, jos ei ammuttu, joutui 
kurikomppaniaan. Sellaisissa ”pal-
veli” sodan mittaan noin 400 000 
puna-armeijalaista. Ei siviilissä-
kään helppoa ollut. Siperian teh-
tailla panssarivaunuja rakennettiin  
taivasalla ennenkuin konehallit saa-
tiin valmiiksi. Työtä teki pääasiassa 
naiset ja alaikäiset pojat. Työvuo-

Miksi Neuvostoliitto selvisi 
vuonna 1941

rot kestivät 12 tuntia seitsemänä 
päivänä viikossa. Eikä työturvalli-
suudestakaan  niin suuria piitattu.

Mutta olisiko kuitenkin niin, 
että viime kädessä Neuvostoliiton 
kestämisen avaimena oli säälimä-
tön diktatuuri. Stalin oli valmis uh-
raamaan miljoonia oman maansa 
kansalaisia aivan samoin kuin Hit-
ler muutamaa vuotta myöhemmin 
osien vaihduttua. Mutta Ranskassa 
oli demokraattisesti valittu valtion 
johto, jonka oli pakko ottaa huo-
mioon kansalaisten mielipiteet.

Jukka Knuuti/
Suomen sotilas 4/2010

Kuntoutus Viimsi-kylpylässä Virossa 
15-22.5.2011

Yhdistyksemme sosiaalijaoston tuella järjestetään kuntou-
tusloma 15.-22-5.2011  Viimsi-kylpylässä, joka sijaitsee 
Virossa n. 10 km Tallinnasta itään. Kuntoutusta voivat ha-
kea keräysvaroista maksettavaan tukeen oikeutetut RS, RP 
ja MR -tunnuksen omaavat jäsenet sekä yhdistyksen var-
sinaisiksi jäseniksi hyväksytyt puolisojäsenet ja veteraani-
en lesket. Täysin maksava yhdistyksen ulkopuolinen seu-
ralainen mahdollinen, jos varatut paikat sen sallivat.

Ilmoittautumiset pikaisesti viimeistään 30.3.2011 men-
nessä Sinikka Lallukalle, puh. 8840536 tai
Sähköpostissa sinikka.lallukka@kolumbus.fi (matkoilla 
25.2.2011 asti) tai Helena Luukkoselle 
puh. 8845943. Ilmoittautumisen jälkeen hakijalle postite-
taan matkaohjelma tuki- ym. hintatietoineen ja 14.4.2011 
erääntyvä lasku.

Tarvetuloa!     Sosiaalijaosto
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Talvisodan 105 päivää paljas-
tivat suuria puutteita puolus-
tusvoimiemme varustuksessa ja 
myös paikkatietojärjestelmäs-
sä. Erityisesti Pohjois-Suomi oli 
karttatyhjiössä. Moskovan rau-
han eli välirauhan astuttua voi-
maan 13.3.1940 oli koitettava 
paikata aukkopaikat ja samal-
la oli kiireesti kartoitettava uu-
det rajaseudut. Sotilastopogra-
fien työn sarka oli nyt mittava. 
Sotakokemusten perusteella oli 
laadittava myös uudet kriisiajan 
toimintasuunnitelmat. 

Suurpoliittinen tilanne pysyi jatku-
vasti jännittyneenä, ja kun maail-
mansota saksalaisten Tanskaan ja 
Norjaan suorittamien hyökkäys-
ten johdosta laajeni keväällä 1940 
pohjoismaihin, Suomen sotilas-
poliittinen asema muuttui. Alku-
vuodesta 1941 alkoivat Saksan ja 
Neuvostoliiton suhteet kärjistyä ja 
kesäkuun 22.päivänä Saksa syök-
si koko valtavan sotakoneistonsa 
hyökkäykseen itäisen Euroopan 
suurvaltaa vastaan. Tilanteen no-
pea kehitys johti Suomen kohdal-
ta siihen, että valtakunta toistami-
seen lyhyen ajan kuluessa joutui 
sotaan Neuvostoliiton kanssa. Eri-
laisten poliittisten ja sotilaallisten 
tapahtumien seurauksena maam-
me oli sotatilassa kesäkuun 25.päi-
vänä 1941.

Kenttäarmeijan liikekannal-
lepanossa 18.6.1941 perustettiin 
Päämajan alainen Topografipatal-
joona, joka tuli käsittämään esi-
kunta-, topografi-, geodeetti- sekä 
ilmakuvakomppaniat. Joukko-
osastoon sijoitettiin kantahenki-
löstön ohella reservistä alan tai-
tajia ja lisäksi varusmiehiä, jotka 
olivat palvelleet mittauspattereis-
sa ja siten olivat saaneet koulutuk-
sen topografisiin tehtäviin, jouk-
ko-osaston henkilöstövahvuus oli 
lähes 550.

Perustamisen päätyttyä jatket-
tiin kesäkuussa rajaseutujen kar-

toitusta ja karttahuoltotehtäviä. 
Sodan puhjettua kesäkuun 25.päi-
vänä 1941 ja Karjalan Armeijan 
offensiivin sitten alkaessa olivat 
edessä uudet haasteet. Etenevät 
joukot joutuivat alueille, joista ei 
ollut tarvittavaa kartta- tai muuta 
paikannuspohjaa. Venäläiset so-
tasaaliskartat olivat pääpiirteisiä 
ja koordinaatistoltaan vaikeasel-
koisia. Erityisesti kaarituliaseet 
olivat vaikeuksissa. Nyt sotilas-
topografit tulivat avuksi. Otet-
tiin käyttöön pikakartoitusme-
netelmät, joiden periaatteet oli 
luotu jo Perkjärven ampumalei-
reillä 1930-luvulla. Yhteistoimin-
nassa ilmavoimien kanssa ilma-
kuvattiin päätoimintasuunnat ja 
oikaistujen ilmakuvien perusteel-
la laadittiin ilmakuvapikakartto-
ja. Sotasaaliiksi saatuja venäläi-
siä topografikarttoja monistettiin 
ja niiden runkoa hyväksi käyttä-
en muokattiin topografisia pika-
karttoja. Toimitusajat olivat 1-2 
vuorokauden luokkaa. Tiettäväs-
ti missään muualla sotaa käyväs-
sä maassa ei tuolloin kyetty vas-
taavaan toimintaan. Kartoituksen 
ohella tykistön tuliasemia ja tu-
lenjohtopaikkoja mitattiin hyök-
käyskärkien mukana. Mittaus-
ryhmät etenivät kärkiosastojen 
kanssa mukana vieden koordi-
naatteja ja suuntia joukoille, tap-
pioiltakaan ei vältytty. 

Sotilastopografien hallitessa il-
makuvien tulkinnan oli luontevaa, 
että kuvilta haettiin myös vihol-
lisen toimintaa koskevia tietoja. 
Topografipataljoonan rooli myös 
tiedusteluilmakuvauksissa oli kes-
keinen koko sodan ajan.  

Taisteluvaiheen muuttuessa ase-
masodaksi Topografipataljoona sai 
tehtäväksi Itä-Karjalan alueen to-
pografisen kartoituksen mittakaa-
vaan 1:20 000 ja samalla luotiin 
operatiivinen kartasto 1:300 000. 
Kartoitettavat alueet määritettiin 
Päämajan operatiivisessa osastos-
sa kulloisenkin tilannearvion mu-

kaan. Kesään 1944 mennessä val-
taisa osa suomalaisten hallussa 
ollutta Itä-Karjalaa oli saatu kart-
tapeittoon. 

Sodan päätyttyä Valvontako-
missio antoi käskyn 13.3.1945 
luovuttaa 15.7.1945 mennessä Itä-
Karjalaa ja ns luovutettua aluetta 
koskeva tietyn mittakaavan omaa-
via kartta- ja ilmakuvamateriaalia 
painokivineen. Rajan taakse Neu-
vostoliittoon vietiin kaikkiaan 15 
780 735 karttalehteä, 305 531 va-
lojäljennöstä, 2596 painolevyä ja 
95 464 ilmakuvanegatiivia. Kul-
jetus käsitti 38 rautatievaunullista. 

Sotilastopografien aseveljeys 
jatkui tiiviinä vuosien saatossa, 
tosin rivit ovat harvenneet mutta 
muistot elävät asevelitapaamisten 
yhteydessä.

Jyri Paulaharju

Sotilastopografit jatkosodassa

Yrjö Wirmalainen käyttää kiikarivii-
votinta
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Teimme vuoden lopulla tyttäreni 
kanssa nykyajan tyyliin halpalennol-
la kolmen päivän pikareissun Berlii-
niin, jossa kumpikaan meistä ei ollut 
ennen käynyt vaikka on tullut liiku-
tuksi eri puolilla maailmaa. Etukä-
teen ajattelin, ettei kolmessa päiväs-
sä ehdi miljoonakaupungista nähdä 
yhtään mitään. Mutta kyllä ehti.

Lukijalle tiedoksi, että halpamatka 
onnistui, kone oli tilava ja tarjoilua-
kin oli. Koneeseen oli varattu myös 
riittävästi saksalaisia lehtiä, joita 
saimme lukea hieman ennakkotie-
toja matkakohteesta. Lento oli ly-
hyt ja nopea, ihan kuin Ouluun oli-
si lentänyt. Hotellikin oli klassisen 
tyylikäs, ja hintaan kuului runsas ja 
monipuolinen aamiaistarjoilu. Ho-
telli sijaitsi toisella Berliinin suuris-
ta pääkaduista, Kurfürstendamilla, 
läntisen keskustan eli Mitten sydä-
messä, josta oli lyhyt matka mm.  
Euroopan suurimpaan tavarataloon 
KADEWE:hen sekä yhteen Saksan 
pääkaupungin suosituimmista näh-
tävyyksistä eli keisari Wilhelmin 
Gedächtnis-Kircheen (Hartauskirk-
ko). Se tuhoutui toisessa maailman-
sodassa lähes täydellisesti, mutta 
sitä entisöitiin hienosti. Kirkon vie-
reen oli rakennettu mahtava, koko-
naan lasiseinäinen korkea konsert-
ti- ja juhlatila, jossa olimme eräänä 
iltana urkukonsertissa.

Kuulun siihen sukupolveen, joka 
muistaa Berliinistä julkaistut sodan-
jälkeiset rauniokuvat, joten en voi-
nut muuta kuin ihmetellä ja ihastella 
kaupungin upeaa nykyarkkitehtuu-
ria ja täydellisesti entisöityjä vanho-
ja keisarivallan aikaisia rakennuksia. 
Laajaa näkökulmaa ja avaraa leimaa 

kaupungille antoivat valtavan leveät 
kadut ja lukuisat suuret aukiot. Tun-
nelma kaupungissa oli hyväntuulinen 
ja leppoisan kodikas – gemütlich – ja 
ihmiset äärettömän ystävällisiä, jopa 
niin, että tällainen rollarilla liikkuva 
vammainen tuntui saavan suorastaan 
erikoiskohtelun.

Berliini oli niin suuri, että oli ihan 
pakko ottaa parin tunnin kaupunki-
kierros, ja kaksikerroksisen bussin 
yläkerrasta näimme lähes kaiken tär-
keän. Monen kymmenen kilometrin 
kierros maksoi kymmenen euroa, ja 
sen saattoi keskeyttää mielensä mu-
kaan ja nousta jatkamaan samaan 
hintaan toiseen bussiin. Näin teim-
me. Nousimme bussista entisen itä-
sektorin puolella Berliinin kenties 
tunnetuimman nähtävyyden, kome-
an Brandenburgin portin luona, teim-
me kierroksen Pariisilaisella aukiolla, 
pistäydyimme Kennedy-museossa, 
josta saimme rintapieleen ”Ich bin ein 
Berliner” pinssin – monet muistavat 
tuon puheen, jolla Kennedy hurmasi 
saksalaiset – ja jatkoimme Valtiopäi-
vätalon upeaan huippunykyaikaiseen 
Kupoliin, joka kohosi suunnattomiin 
korkeuksiin vanhan mahtirakennuk-
sen takana. Minäkin sujuttelin ih-
mistungoksessa rollaattorilla jatku-
vana spiraalina kiertävää luiskaa ylös 
korkeuksiin, jossa näkyi koko Berlii-
ni kaikessa komeudessaan 360 asteen 
mittakaavassa. 

Sitten olikin jo aika laskeutua alas 
ja mennä läheiseen Hofbrauch:iin 
nauttimaan herkullinen lounas. Ruo-
ka, vaatteet ja jopa taksikin olivat 
huokeampia kuin Suomessa. Nou-
simme jälleen bussiin ja kiersim-
me mahtavan Tiergarten:in puiston, 
näimme muuriaikakauden ylityspai-

kan, Checkpoint Charlien, vilkaisim-
me Muurimuseota ja näimme Saksan 
murheellisimpiin muistoihin kuulu-
van Holokaustin, kivien peittämän 
juutalaisen muistoaukion. Check-
pointilla oli vanhojen aikojen muis-
tona valkoinen vartiokoppi, jonka ää-
rellä seisoivat liittoutuneiden sotilaat: 
ranskalainen, brittiläinen ja amerik-
kalainen sotilas, jotka järjestävät kuu-
lemma joskus pientä ”teatteria” tiuk-
kaamalla ohikulkijoilta mm. passia.

Eräs seikka kiinnitti Berliinissä en-
tisen lehtimiehen huomiota. Kun mei-
dän aamulehtemme täällä Suomessa 
on joka aamu suorastaan häiritsevän 
täynnä ilmoituksia, siellä aamulehdet 
näyttävät keskittyvän enemmän uu-
tispuoleen, esim. ruokailmoituksia en 
nähnyt lainkaan ja vilkaisin sentään 
joka aamu useampaakin sanomaleh-
teä. Ehkä siellä lehdet hoituvat julki-
suuteen muutoin kuin ilmoitustuloilla.

Vielä on mainittava KaDeWeen 
tavaratalon suunnaton tavarapaljo-
us ja edulliset hinnat, joiden innoitta-
mana tuli kuin tulikin hankituksi pari 
mekkoa. Tavaratalon yksi liki tuhan-
nen neliömetrin kerros oli jo marras-
kuun puolivälissä puettu täydelliseen 
jouluasuun. Suurenmoinen nähtä-
vyys oli myös Sony Center, jonka ta-
painen viihteen mahtikeskus meiltä 
puuttuu kokonaan – meillä kun ra-
kennetaan vain noita ostoskeskuksia.

Paljon näimme. Suosittelen mat-
kaa Berliiniin, jonne lento on tosi 
lyhyt, alle kaksi tuntia, ja jossa on 
suunnattoman paljon nähtävää. Tun-
tui ja näytti siltä, että erinomaisen hy-
vin ovat germaanit selvinneet toisen 
maailmansodan rasituksista.  Tuh-
kasta ja raunioista on noussut komea 
maailmankaupunki, jonka 3-4-mil-
joonainen väestö elelee tyytyväise-
nä kauniin Spree-jokensa ympäril-
lä. Tosin Berliinistäkin löytynee oma 
alamaailmansa ja niukemman elämi-
sen seudut, mutta niitä ei ilmeisesti si-
sällytetä kiertoajeluihin. Tällä kertaa 
näimme vain kaupungin kauniin ja 
edustavan vieraspuolen. 

Anja Katavisto

Nyky-Berliini 
– komea kaupunki

Keisari Wilhelmin muistokirkko, jon-
ka liittoutuneet pommittivat hajalle 
marraskuussa 1944. Kirkkoa on res-
tauroitu, mutta se on jätetty osittain 
raunioksi. Vasemmalla oleva mata-
la kuusikulmainen rakennus on uusi 
kirkko ja korkea rakennus oikealla 
on kellotorni. Molempien seinät ovat 
Chartresin sinistä lasia.



14

Leppävaara on poikkeavampi ja 
värikkäämpi kuin yksikään toi-
nen Espoon aluekeskus, valtiotie-
teen maisteri Uolevi Itkonen tote-
aa tekn. lisensiaatti Pekka Rytilän 
kanssa kirjoittamassaan Leppä-
vaara-teoksessa.  Leppävaaran 
historiaa ovat kirjoittaneet hämä-
läiset eränkävijät, Viaporin up-
seerit, kartanoiden omistajat, ve-
näläisten johtamat linnoittajat, 
saksalaiset sotilaat, työväestö ja 
poliittiset sekä yhteiskunnalliset 
vaikuttajat. Toisaalta taas Leppä-
vaara on ollut huomattavien tai-
teilijoiden kotiseutu. Alueella on 
aina ollut vetovoimaa.

Leppävaaran historiaan perehtynyt 
Itkonen katsoo runsas sata vuot-
ta sitten valmistuneen Helsingin 
ja Turun välisen rautatien anta-
neen alkusysäyksen Leppävaaran 
yhdyskunnalle. Tontteja ja pals-
toja muodostettiin. Rakentamisen 
myötä syntyi yhteiskuntapoliitti-
nen jako kahteen. Radan eteläpuo-
lelle  hakeutui  sivistyneistöä ja 
virkamiehiä, kun taas pohjoispuo-
lelle nousi työväen asuttama Ha-
rakka, jolla oli selvää hengenhei-
molaisuutta Tampereen Pispalaan. 
Harakan nimi muutettiin myöhem-
min Lintuvaaraksi.

Helsinki oli huomattava maan-
omistaja alueella ja havitteli vie-
lä vuonna 1972 Leppävaaran liit-
tämistä osaksi pääkaupunkia. 
Helsingin omistamista maista syn-
tyi sopu vuonna 1989. Siitä al-
koi Leppävaaran uusi tulevaisuus. 
Kahden kaupungin yhteistyönä ru-
vettiin  rakentamaan pääkaupunki-
seudun läntisen osan voimakkainta 
aluekeskusta.

Albergan kartano sai alkunsa sä-
teritilana vuona 1622. Pääasias-
sa sotilaiden johtaman kehityksen 
myötä se loi pohjan uudelle yh-
dyskunnalle, joka  sai todellisen 
kasvusysäyksensä Helsingin ja 
Karjaan välisen rautatien valmis-
tumisesta. Viaporin rakentajan 
kenraali Augustin Ehrensvärdin 
alainen, komentajakapteeni Carl 
Tersmeden osti Albergan kartanon 

vuonna 1752. Tersmeden kunnos-
ti rappeutuneen tiiliruukin nykyi-
sen Ruukinrannan läheisyydessä ja 
avasi kivilouhimon. Hän myi tiilet 
ja kiven Viaporin linnoitustyömaal-
le. Vuonna 1938 Albergan kartano 
siirtyi Helsingin kaupungille ja al-
koi rappeutua. Espoon kaupunki 
osti kartanon vuonna 1985 ja kun-
nostutti huonoon kuntoon menneen 
päärakennuksen. 

Alberga jaettiin vuonna 1913 
kahtia. Radan pohjoispuolisista 
maista muodostettiin Leppävaaran 
tila. Sen osti lakitieteen kandidaat-
ti Lauri af Heurlin. Hän rakennut-
ti alueelle kartanon ja solmi aviolii-
ton näyttelijä Elli Tompurin kanssa. 
Perheeseen syntyi kaksi poikaa, 
Lauri vuonna 1913 ja Kaarlo vuon-
na 1915. Filosofian maisteriksi 
kouluttautunut Kaarlo af Heurlin  
oli Espoon maalaiskunnan pitkäai-
kaisin kunnanhallituksen puheen-
johtaja.              

 
Virheellinen nimi
Elli Tompuri risti tilan Leppävaa-
raksi. Kun Espoon nimien viralli-
nen suomentaminen suoritettiin, 
virallistettiin Leppävaara koko alu-
een nimeksi. Uolevi Itkosen mie-
lestä nimi on virheellinen. Vaara on 
Karjalan maisemiin liittyvä murre-
sana. Se on vieras käsite Uuden-
maan rannikolle. Oikeampi Alber-
gan käännös Itkosen mukaan olisi 
Leppävuori tai Leppäkallio.

Leppävaarassa on asunut eri alo-
jen taiteilijoita. Jotkut heistä ovat 
olleet kansainvälisesti valovoi-
maisia, kuten taidemaalaari Akse-
li Gallen-Kallela, säveltäjä Armas 
Launis, kuvanveistäjä Ville Vall-
gren ja näyttelijä Elli Tompuri. Ru-
noilijat Kaarlo Sarkia, Katri Vala ja 
Kasimir Leino ovat asuneet Lep-
pävaarassa.  Otto-Ville Kuusinen 
asui jonkin aikaa kauppias Lánde-
nin huvilassa. Sulo ja Hella Vuoli-
joen koti oli 1910-luvulla nykyisel-
lä Ratakiskonkujalla Lintuvaarassa.

Pekka Rytilän kirjoittama Lep-
pävaara-teoksen toinen osa on ku-
vaus uudesta Leppävaarasta, kau-
punkirakentamisesta 1989-2009. 
Rytilän mukaan Leppävaaran ra-
kentaminen on nykyisen Suomen 
kovatahtisimpia aluerakentamis-
projekteja. Yhteensä 60 000 asuk-
kaan alue, Kuopion kokoinen kau-
punki, tulevaisuudessa edelleen 
mittavasti kasvava Leppis, edustaa 
näyttävää espoolaista kaupunkike-
hitystä osana pääkaupunkiseutua. 
Lähivuosien merkittäviä projekteja 
ovat myös Säterinniityn ulkoilualue 
Etelä-Leppävaaran ja Kilon välille 
sekä hiihtoputki urheilukeskuksen 
tuntumaan.

Leppävaara-kirja
Kirjoittajat: Uolevi Itkonen ja Pek-
ka Rytilä
Julkaisijat: Espoon kaupunki ja 
Helsingin kaupunki

Leppävaaralla on värikäs historia

Albergan kartanon päärakennus on vuodelta 1876.
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Näin joudun melko usein kysy-
mään. Toisinaan tulee höräy-
tettyä mitä?, mutta ei sentään 
koskaan mitä, häh? Meitä huo-
nokuuloisia on veteraani-ikä-
luokassa kai enemmistö. Oma 
huonokuuloisuuteni todettiin 
eläkkeelle jäätyäni kauan sit-
ten, ja kuulolaitetta, ”hyödyllis-
tä kiusankappaletta”, niin kuin 
usein sanon, olen  käyttänyt lä-
hes 20 vuotta. En ollut aluksi 
innostunut, kun sitä kuulokes-
kuksessa ehdotettiin, mutta kun 
kuulontutkija sanoi, että ottakaa 
laite ennen kuin tulette niin van-
haksi, että ette opi sitä käyttä-
mään, katsoin parhaaksi taipua.

Ei kuulolaite täysin korvaa mene-
tettyä tarkkaa kuuloa, mutta jo kau-
an sitten on täytynyt hyväksyä se, 
etten kaikkea kuulekaan. Kun van-
hemman tyttäreni lapset olivat han-
kalimmassa murrosiässä, tyttäre-
ni sanoi joskus, että on hyvä, ettet 
kaikkea kuulekaan. Kuuloliiton 
kanta on, että kuulemisen pitäisi 
olla kaikille esteetöntä. Ei se tois-
taiseksi niin ole. Vilkkaasti keskus-
televassa seurassa tiedän tavallises-
ti, mistä puhutaan, mutta en tiedä, 
mitä puhutaan, ja silloin olen mie-
luummin osallistumatta keskuste-
luun. Vitsien kärki jää usein kuule-
matta. Sanojen erottamiskynnys on 
alentunut, ja se haittaa etenkin vie-
raiden kielten ymmärtämistä. Ko-
vaäänisen kautta tulevan puheen 
ymmärtäminen on vaikeata etenkin 
jos ääni on hyvin voimakas. Liian 
kova äänen toisto on toisinaan hai-
tannut esitelmien kuulemista Tapi-
olan palvelukeskuksessa.

Tässä on tullut valiteltua vaike-
uksia, mutta toistaiseksi selviän ta-
vallisesti hyvin puhelimessa, ja 
kuulen ovikellon soiton. Televisio-
ta kuuntelen kuulokkeilla. Uutiset 
kuulen hyvin, kun uutisankkurit 
ovat selväsanaisia puheammatti-
laisia. Muiden kotimaisten ohjel-
mien seuraaminen on usein hanka-
laa, kun niistä puuttuu tekstitys, ja 
etenkin nuoret näyttelijät puhuvat 
nopeasti ja epäselvästi. Kuuloliit-

Anteeksi, kuinka?

to on ajanut tekstitysten lisäämis-
tä, ja muutoksen pitäisi tapahtua jo 
lähiaikoina. 

Eräs kuulovammaisuuteen liit-
tyvä vaikeus on tasapainohäiriöt, 
joihin voi olla useita muitakin syi-
tä, ikä ennen kaikkea. Suomen kie-
li on siitä mukavaa, että sana ”ta-
sapainoton” tarkoittaa aivan muuta 
kuin fyysisiä tasapainovaikeuksia.

Toisinaan koetan kuvitella, min-
kälaista ikäpolveni elämä oli ai-
kaisemmin, kun ei ollut kunnon 
silmälaseja, kuulolaitteita,  ham-
masproteeseja, ei tekoniveliä, ei 
nykyaikaisia apuvälineitä. Mahtoi 
olla nykyelämää hankalampaa.

Lopuksia joitakin kuulokeskuk-
sen antamia ohjeita sinulle, joka 
kuulet hyvin, mutta joudut tekemi-
siin huonokuuloisten kanssa.

”Älä peitä suuta kädelläsi, syö 
tai tupakoi, kun puhut.”

”Puhu kuuluvasti, älä huuda. 
Etenkin kuulokojeen vahvistama-
na voimakas ääni särkyy, eikä pu-
heesta saa selvää.”

”Muista, että kuulokoje ei tee 
huonokuuloisesta normaalisti kuu-
levaaa.”

Sekä mielestäni tärkein ohje: 
”Älä nosta puhevoimakkuutta, 
vaan hidasta puhenopeuttasi. Kuu-
lokoje hoitaa puheen voimistuksen 
ja yleensä rauhallinen puhetyyli 
auttaa parhaiten.

Pirkko Heikkinen

Jollei haudasta oteta yhteyttä, hau-
taa hoidetaan 25 vuotta veloitukset-
ta.
Turkulainen 28.8.

Naistohtorien osuus kaksinkertais-
tui Tampereella, enemmistö profes-
sorinpalleista pysyy silti miehillä 
vielä kauan.
Otsikko Aamulehdessä 13.9.

Väkivalta parisuhteessa on asia, 
jonka eteen kannattaa tehdä töitä.
Vantaan Sanomat 22.9.

Mies löi liikuntarajoitteista miestä 
pankkiautomaatilla.
Otsikko Koti-Kajaanissa 15.1.

Tutkijalautakunta kaipaa vielä lisää 
tsunamikokemuksia.
Otsikko Hämeen Sanomissa 23.2.

Pahoinpitely aiheutti aivovamman 
ja vei työkyvyttömyyden.
Otsikko Länsi-Suomessa 4.10.

Päihdetyö vaatii selviämistä.
Otsikko Kalevassa 23.1.

Rattijuoppo kaahasi sataa poliisia 
karkuun.
Otsikko Warkauden Lehdessä 31.3.

Eläköön lehdistön 
sananvapaus

Talvisodan 
päättymisen

muistotilaisuudet
13.03.2011
Lipunnosto

Klo 09.30
Kulttuurikeskuksen edessä

Muistojumalanpalvelus
Klo 10.00

Tapiolan kirkko
Seppeleenlasku

Klo 11.30
Tuomiokirkon 
sankarihaudat

Kaikissa 
tilaisuuksissa 
tumma asu ja 
kunniamerkit

Tervetuloa
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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 

Kiitos kuluneesta vuodesta 
ja Hyvää Joulua!

JALKOJEN HOITOA

Jalkahoitola Kaisa Järveläinen
taavinkoti, Nauhakuja 2, Espoo

Puh: (09) 4521005

Jalkahoitola Rebecca Ortju
merikartano, tyrskyvuori 6, Espoo

Puh: 050 328 45 66

FYSIOTERAPIA 
ANN-BRITT RAJALA

Espoonlahdenkuja 4
Espoonlahden Uimahalli

02320 Espoo
Puh. (09) 802 2083

PALVELUKOTI 
MÄNTYRANTA

Jääskentie 22
02140 Espoo

Puh. (09) 5404 860
www.mantyranta.fi

toiminnanjohtaja@mantyranta.fi
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Leppävaaran Uusi Apteekki
liikekeskus Sello, 02600 Espoo

Puh. (09) 8492 550

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

Revontulen Fysioterapia
VEtEraaNikUNtoUtUSta

revontulentie 8
02100 Espoo

Puh. (09) 455 3595

VARATTU

Espoon Fysikaalinen 
Hoitolaitos

tapiolan keskustorni 5.krs
02100 Espoo

Puh. (09) 466 019

Westendin 
Linja Oy

matinpurontie 7
02230 Espoo

Puh. (09) 867 6220

ESPOON 
SÄHKÖASENNUS KY

laaksolahdentie 29
02730 Espoo

Puh. (09) 595 756

Itsepalvelu  –  Palvelupesula
Pesutupa Viherpeippo

Peset matot ja muut kodin 
suuret tekstiilit

-rumpukoneissa tai laakapesuna-
Kavallinpelto 13 , 02710 Espoo  Viherlaakso
Puh 09-849 3100  Avoinna ark 9-20 la 9-15
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Pikapuhelu

Tapiolassa pitkään asunut veteraa-
ni muisteli, että Tapiolaa rakennet-
taessa joskus 50-luvun alussa jon-
kin talon perustuksiin muurattiin 
Tapiolan peruskivi. 
Asia jäi vaivaamaan veteraanin 
mieltä ja hän toivoi siihen tarkem-
paa selvitystä. 

Tapiolan vaiheet hyvin tunteva 
Uolevi Itkonen, onko tällainen 
peruskivi jonkin talon perustuk-
sissa?
-Kyllä! Mäntyviidan varrella ole-
van Mäntytornin perustuksiin kät-
kettiin syyskuun 5. päivänä 1953 
lieriö, jossa on Tapiolan perus-
kirja. Mäntytornihan on itä-Tapi-
olan maamerkki.  Peruskirja ker-
too ne periaatteet, joiden mukaan 
uusi puutarhakaupunki suunni-
teltiin ja rakennettiin. Peruskirja 
päättyy toivomukseen, että Tapio-
lan esimerkki antaisi muillekin ra-
kentajille sysäyksen uudenlaiseen,  
ihmisläheiseen yhdyskuntara-
kentamiseen. Lieriöön talletettiin 
myös saman päivän sanomalehtiä 
ja silloisia rahoja. 

Onko Mäntytorni ainoa Tapio-
lan rakennus, jossa on peruski-
vi?
   -Ei! Kun Tapiolan keskustaan ra-
kennettiin Hevosenkenkänä tun-
nettu liikekeskus, myös sen perus-
tuksiin muurattiin vastaavanlainen 
lieriö joulukuun 16. päivänä 1958.

Niilo Ihamäki 

"Meidän nyt vuoromme on."
Vapauden, vakauden ja vaurauden puolesta;

suomalainen Suomi eurooppalaisessa Euroopassa!

Teemu LahtinenKansanedustajaehdokkaanne
Uudenmaan vaalipiirissä

Tapiolan peruskivi muurattiin Mäntytorniin syyskuun 5. päivänä 1953.
Tilaisuudessa puhui Aku Sumu.
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Sosiaalijaosto

Kuntoutussuunnittelijat 
tavoitettavissa arkisin klo 12-15
puh. 816 42380

Postiosoite:
Espoon sosiaali- ja terveystoimi
Veteraanipalvelut
 PL 2311  
 02070 Espoon kaupunki

PALVELUT:
•	 Jorvin	 ja	 Puolarmetsän	 päivys-

tyskäynti poliklinikalla on mak-
suton

•	 avo-	ja	laitoskuntoutusta	vuosit-
tain

•	 jalkahoitoavustusta	 kolme	 ker-
taa vuodessa 35 € kerta

•	 avustusta	 silmälasihankintaan	
joka toinen vuosi 100 €

•	 maksuton	hammashoito
•	 maksuvapaus	 terveyskeskus-

maksuista
•	 maksuton	joukkoliikenne
•	 kaupungin	uimahallien	ja	kunto-

salien maksuton käyttö
•	 ilmaiset	parkkipaikat	määrätyil-

lä alueilla

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

Avustajia kotiin
Projektisihteeri Marke Kuusinen
p. 09-5059 2355 tai 0440 688 542.
Avustajan työtehtäviin kuuluu:
- päivittäisessä kodinhoidossa 

avustaminen
- piha- ja ulkotyöt avustajan taito-

jen ja työturvallisuuden mukai-
sesti

- asiointiapu
- saattajapalvelu
- kotimiesapu
- keskustelu, lehdenluku ym. 
- henkinen tuki.
Avustajatoiminnan asiakasmak-
su on 32 €  2½ tuntia alk. 01. 02. 
2010.
Kauniala laskuttaa avustajatoimin-
nan asiakasmaksut joko kuukausit-
tain tai kahden kuukauden välein.

Yhdistyksen antamat veteraanipalvelut
Kuntoutussihteeri Pertti Sirén
Puh. arkisin 044 03 03 142
Osoite: Suvikuja 3 B 11, 02120 Espoo

Fysikaalinen avokuntoutus
Lääkärin lähetteellä sotaveteraanin avo-
kuntoutus voidaan ensisijaisesti korva-
ta toistaiseksi 400 euroon, viralliselle 
omaishoitajalle ja toiminnassa aktiivises-
ti olevalle henkilölle 200 euroon asti ka-
lenterivuodessa.

Lääkärin lähetteellä itse maksetusta 
laskusta on ensin haettava Kelan taksojen 
mukainen korvaus. Sen jälkeen erotuk-
sen voi hakea yhdistykseltä erillisellä ha-
kemuksella.

MUISTAKAA MERKITÄ TILINU-
MERONNE hakemukseenne.
Oulunkylän veteraanikuntoutukseen pyri-
tään kuntoutussihteeri Pertti Sirénin kaut-
ta, joka antaa tarkemmat ohjeet ja maksu-
sitoumuksen. Tällöin Oulunkylä laskuttaa 
suoraan yhdistystä. Oulunkylän ajantila-
uksen  puh.nro on 728  2475 klo 8-12.
Poikkeustapauksessa veteraanin huonon 
liikkumisen tai vastaavan vuoksi voidaan 
myöntää hierontaa veteraanin lähempään 
toimipisteeseen ilman lääkärin lähetettä-
kin. Tällöin vähennetään laskusta kuiten-
kin  Kelan  korvauksen suuruinen mää-
rä, koska ei ole tarkoituksen mukaista, että 
yhdistyksemme maksaa kuntoutusta Ke-

lan puolesta. Koko vuoden korvaussum-
ma on tällöin n. 300/150 euroa.
Kuntoutustukia haettaessa on otettava 
huomioon, että tukisumma lasketaan sen 
vuoden tueksi, jolloin maksu tapahtuu eli 
takautuvasti maksettuna sitä ei voida kir-
jata edellisen vuoden tueksi.

Jalkahoidot
Espoon kaupunki korvaa kolme jalkahoi-
toa á 35 euroa espoolaisille.

Lähettäkää hakemus maksettuine kuit-
teineen ja tilinumeroineen suoraan kau-
pungin veteraanipalveluihin (tai kaupun-
gin toimipisteen kautta). Muualla kuin 
Espoossa asuvien tulee lähettää se kun-
toutussihteerille. Perustellusta syystä sosi-
aalijaosto voi korvata lisäkertoja. Tällöin 
otettava yhteys kuntoutussihteeriin.

Silmälasit
Espoon kaupunki korvaa espoolaisille sil-
mälaseista 100 euroa. Kaupungin veteraa-
nipalveluihin (tai kaupungin toimipistee-
seen) lähetetään hakemus alkuperäisine 
kuitteineen, tili- ja henkilötietoineen.So-
siaalijaostolta voi saada lisäavustusta joka 
toinen vuosi. Se on tällä hetkellä korkein-
taan 250 euroa. Maksetun laskun ja tilitie-
dot kuntoutussihteerille. 

Jos omalta kunnalta on hakenut 
avustusta, on se mainittava.

Muualla kuin Espoossa asuva lähet-
tää hakemuksen, maksetun laskun ja tili-
tiedot kuntoasioiden hoitajalle. Lääkäri-
maksuja ei korvata.
Siivous- ym. avustajatoiminta ja kylpy-
läkuntoutukset 
RS, RP ja MR –tunnuksen omaavat voi-
vat saada vuodessa enintään 6 kpl 25 €:n 
arvoisia maksusitoumuksia, jotka oikeut-
tavat siivousapuun Lähimmäisapu ry:stä 
tai siivous- ym. avustajatoimintaan Kau-
nialan sairaala Oy:stä. Maksusitoumukset 
tilataan yhdistyksen toimistosta puh. 452 
5721. Tuettavista kylpyläkuntoutuksista 
tiedotetaan erikseen.

Asuntojen maksuton 
korjausneuvonta
Ekholm Henning, rakennusmestari Uu-
simaa
Puh. 0500 604 782, 09-8754454

Veljestuki
Pienituloinen veteraani voi hakea säätiöl-
tä tukea esim. sairaus- ja korjauskuluihin. 
Lähempiä tietoja kuntoasiain hoitajalta

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

Espoon  kaupungin veteraanipalvelut

Helsingin Seudun 
Sotaveteraanipiiri ry:n 
sosiaalineuvoja
Anita Koskinen neuvoo ja opas-
taa sosiaali- ja terveydenhoidon 
kysymyksissä
Puh. 0400 410 659
Sähköposti: 
anita.koskinen@luukku.com

OIKEUSNEUVONTA

Piirin lakimies varatuomari Pentti 
Lehtola neuvoo lakiasioissa 
puh. 684 8320. 

Puhelinneuvonta on maksutonta.
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Länsiväylää kulkeville on sil-
mäyksen  vangitsijana Hanasal-
men rannalla ollut niin kutsuttu 
Sinebrychoffin huvila. Se sijait-
see Hagalundin kartanosta ai-
koinaan erotetulla Björnholman 
palstatilalla. Siitä juontuu pai-
kan suomenkielinen nimi Kar-
husaari.

Päästäkseen tämän kirjoituk-
sen aiheeseen on siirryttävä ajas-
sa 1980-luvulle. Turussa Stiftel-
sen för Åbo Akademin piirissä 
hykerreltiin käsiä, kun yliopis-
ton toiminnan rahoitukselle oli 
avautumassa melkoinen rahasam-
po. Säätiö oli nimittäin saanut ky-
seisen tilan, jonka tilukset ulot-
tuivat myös Otaniemen puolelle, 
lahjaksi vuonna 1956 huvilan ra-
kennuttajan, kauppaneuvos  Nico-
las Sinebrychoffin tyttäreltä Olly 
Donnerilta. Rahalähteen syntyta-
vasta kerrottakoon seuraavaa: Pää-
kaupunkiseudulla toimi ainakin 
1970-luvulla menestyksellises-
ti Otto Karme-niminen rakennus-
liike. Se solmi ilmeisesti kylmän 
sodan aikana suhteita itäblokin 
maiden SEV-nimiseen yhteistyö-
elimeen. Yhteisiin suunnitelmiin 
kuului järjestön kaupallisen edus-

tuston toimitilojen rakentaminen 
Karhusaareen. Hankkeen toteut-
taminen vaati asemakaavan laa-
timista alueelle. Alkuun päästiin, 
kun kaupungin kaavoitustoimieli-
met näyttivät suunnitelmalle vih-
reää valoa. Näin käynnistyi ase-
makaavaluonnoksen laatiminen 
rakennusyhtiön kustannuksel-
la yksityisen arkkitehtitoimiston 
avulla. Kun näin pitkälle oli pääs-
ty, yhtiö solmi esisopimuksen 
säätiön kanssa Björnholman tilan 
ostamisesta. Tämän jälkeen Otto 
Karmen suunnitelmat menivät 
mönkään. Yksi oljenkorsi hänelle 
kuitenkin jäi. Björnholman tiluk-
set ulottuivat Keilalahden rannal-
la Nesteen tornin lähettyville asti. 
Espoon kunnallispolitiikan pyr-
kimyksenä oli saada suurfirmo-
jen pääkonttori Espooseen. Niin-
pä kaupunginhallituksen jäsenet 
luottaen siihen, että kaupungin-
valtuusto myöntää lisäyksen kiin-
teistönostomäärärahaan, päättivät 
käyttää asiassa etuosto-oikeut-
ta. Voimassa olevan etuostolain 
mukaan päätös etuosto-oikeuden 
käyttämisestä oli annettava osta-
jalle tiedoksi 30 päivän määrä-
ajassa. Tehtävä annettiin allekir-
joittaneelle.

Jäljitys alulle 
Toimeksiannon täyttämisessä kään-
nyin ensin Espoon kihlakunnan-
oikeuden haastemiehen puoleen. 
Asiassa ilmeni heti vaikeuksia. 
Osoittautui, että rakennusyhtiön 
toimitusjohtaja oli ainoa hallituk-
sen jäsen, jolla ei ollut varamiestä. 
Kun häntä ei tavoitettu kodistaan 
eikä rakennusliikkeen konttorissa 
tiedetty hänen oleskelupaikkaansa, 
nousi piileskelyepäily esille. Nyt 
oli ryhdyttävä kiireellisesti kokeile-
maan erilaisia jäljityskeinoja. Kun 
Helsingin raastuvanoikeuden pal-
veluksessa oli eräs espoolainen po-
liitikko, tiedustelin häneltä, kuka 
on RO:n tehokkain haastemies. 
Erästä kommunistiluottamusmies-
tä pyysin ottamaan yhteyttä aate-
veljiinsä Moskovassa, jotta sel-
viäisi, olisiko tavoiteltava henkilö 
kisaturistina jossakin sikäläisessä 
hotellissa. Jollain lailla tulin tietä-
mään sen, että O. K:n vaimolla oli 
motelli Tammisaaressa, minne itse 
lähdin suurin toivein. Moottorive-
nerekisteristä sain tietooni Otto 
Karmen moottoriveneen rekiste-
rinumeron, minkä jälkeen lähetin 
virka-apupyynnön kaikkiin Länsi-
Uudenmaan ja Turun saariston ni-
mismiespiireihin. Kun kaikki yri-

Tarinaa Nokian Espooseen tulosta

Nokian pääkonttori ja sen ympäristö yövalossa
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tykset jäivät tuloksettomiksi, jäi 
viimeiseksi keinoksi etuostopää-
töksen kuuluttaminen Virallisessa 
lehdessä. Jottei etsiskelty henkilö 
pääsisi sanomaan ”en minä piiles-
kellyt olenhan päivittäin toimipai-
kallani”, sain kaupungin johdolta 
luvan, että kaupungintalon vahti-
mestari määrättiin passiin raken-
nusliikkeen konttoriin viimeisen 
toimeksiantoviikon ajaksi. Kun 
etsiskelyt saivat paljon julkisuut-
ta sanomalehdissä ja Yleisradi-
on paikallisuutisissa, Karme aivan 
vähän ennen fataljin umpeenkulu-
mista otti yllättäen yhteyttä, jolloin 
etuosto-oikeuspäätös saatettiin an-
taa hänelle kiistattomasti hyväk-
syttävällä tavalla tiedoksi.

Valitus hylättiin
Asianomaisen vastaantulo tyyn-
nytti aluksi, muttei asia jäänyt tä-
hän. Yhtiö valitti kaupunginhalli-

tuksen päätöksestä lääninoikeuteen, 
mihin kaupungin vastineen laati 
hallintolainkäytön alaa kaupungin-
kanslian asiamiesosastolla hoitanut 
virkatoverini. LO:n päätös oli vali-
tuksen hylkäävä. Itse edustin kau-
punkia tämän jälkeen kihlakunnan-
oikeudessa, kun Karme Oy vaati 
kaupungilta korvausta asemakaava-
luonnoksen laatimiskustannuksis-
ta. Vaadittua korvausmäärää 2 mil-
joonaa markkaa KO alensi 800 000 
markaksi.

Kun Espoon kaupungin asetta-
man päämäärän saavuttamisen es-
teet oli  onnistuttu poistamaan, esi-
tettiin asian loppunäytös joitakin 
vuosia myöhemmin, kun Björnhol-
man tilakokonaisuuden Otaniemen 
puoleiselta alueelta pystyttiin tarjo-
amaan Nokialle sopivaa tonttimaa-
ta. Sen myyntiä koskevan kauppa-
kirjan allekirjoittaminen tapahtui 
silloisen Nesteen tornin huipulla 

yhtiön toimitusjohtajan Simo Vuo-
rilehdon toimesta. Olin tilaisuudes-
sa mukana julkisena kaupanvah-
vistajana ja tuolloin samppanjaa 
siemaillessani tiivistyi tunteeni sii-
tä, että olin tehnyt työnantajani hy-
väksi jotain merkittävää.

Ossi Granlund

Lähdeteos: 
Eeva Eskola ”Vanha Hagalund”

Ahonen Eljas Valdemar
Alanko Roi
Backman Usko Toivo
Björkqvist Sirkka Aino
Blom Matti Henrik
Burakoff  Natalia
Eklund Kaj
Försti Eliina Esteri
Hackzell Nils Kristian
Hanslin Irma Annikki
Helme Anja Tellervo
Henell Tyyne Piia Kristiina
Hämäläinen Maija-Liisa
Iirilammi Pirjo Irmeli
Itkonen Torsti Reima Uolevi
Johansson Hillevi Tyyne Marita
Kaasinen Tuomo
Kalske Lauri
Kari Taimi Tyyne
Kelaranta Aino Elina
Kilpiä Margit 
Korhonen Irja
Korhonen Matti Juhani
Korhonen Ritva Helena Maria

Kosonen Irja Annikki
Kukkonen Aarne Olavi
Kunnas Martti Ilmari
Kärki Asta Kaarina
Laaksonen Erkki Tapani
Lallukka Sinikka Aili Tellervo
Larma Atte Veli Ensio
Larma Olavi Ilkka Reijo
Laurila Ossi Olavi
Lehtinen Aino Laimi
Leikas Veikko Juhani
Liiri Maila Inkeri
Lindblom Ruth Regina
Lundqvist Aune Kaino Kyllikki
Luoma-aho Timo Tuomas
Manner Juhani
Metsävuo Dagny Inkeri
Mononen Irma Mirjami
Murto Leo Fabian
Mäki Raija Orvokki
Nurmisalo Marja Eila Tuulikki
Paasi Helmi Irene
Peltoniemi Eino Olavi
Perta Katri Susanna

Pikkarainen Pirkko
Pimiä Maria
Pitkänen Kalle Heikki
Rajama Frances Lilian
Rapo Maija Liisa
Rekonen Leena Marjatta
Roman Ilkka Olavi
Räty Aada Sanelma
Silvennoinen Sylvi Raakel
Sutinen Tomi Pekka Tapio
Tammivuori Pirkko Liisa
Taskila Kaisu Kyllikki
Tiainen Jani Olavi
Tuomi Maiju Aliisa
Tuukkanen Karin Maria
Utunen Eero Juhani
Vallinoja Veli Paavo
Vanhatalo Esko Olavi
Varhimo Raili Mirjam
Vataja Pirkko Saara Annikki
Vihavainen Juha-Pekka
von Svetlick Ira Johanna
Vuorinen Arvi Juhani
Väisänen Hilkka Tuulikki 
Äikää Jorma Pekka  

Uudet jäsenet 2010

Nykyajan ihminen luulee menettävänsä jotain – aikaa - , jollei hän tee kaikkea nopeasti. Kuitenkaan hän 
ei tiedä mitä tehdä voittamallaan ajalla – muuta kuin tappaa sitä. Erich Fromm.
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Kirjallisuus

Sirpa Kähkönen: 
Vihan ja rakkauden liekit. 
297 s. Otava.

Nykyisellä Dragsvikin kasarmi-
alueella toimi 1918-1940 pakko-
työlaitos, johon suljettiin poliit-
tisesti epäluotettavia henkilöitä, 
kommunisteja. Sirpa Kähkösen 
isoisä Lauri Tuomainen oli yksi 
heistä. Hän vietti laitoksessa yli 
seitsemän vuotta. Vihan ja rak-
kauden liekit on kuvaus pakko-
työlaitoksesta, vankien kohtelus-
ta ja vankien vastarinnasta, joka 
kumpusi vihasta. Laitoksessa elet-
tiin vartijoiden ja toverien tarkkai-
lemina. Intiimit asiat olivat aina 
uhattuina ja ihmisen yksityisim-

mät puolet esillä. Kuria ylläpidet-
tiin raipparangaistuksilla. Pimeäs-
sä kopissa sai vain vettä ja leipää. 
Nälkälakkoon ryhtyneitä yritettiin 
pitää hengissä pakkoruokinnalla. 
Muutamat menehtyivät siihen saa-
tuaan nenästä letkulla keuhkoihin 
johdettua maitoa.

Ankeat olot eivät estäneet rak-
kauden liekkien paloa; isoisällä oli 
salainen rakastettu.

Vihan ja rakkauden liekit on 
syntynyt Sirpa Kähkösen tutki-
mustyöstä ja Lauri Tuomaisen kir-
jallisesta jäämistöstä. Se on pal-
jastava kuvaus kommunistien 
traagisista kohtaloista kahtia ja-
kautuneesssa Suomessa. 

Niilo Ihamäki

Göran Hägg: 
Mussoliini. 
Suomentanut Heikki Eskelinen. 
415 s. Otava.

Hitlerillä, Stalinilla ja Musso-
linilla oli sama tavoite: laajentaa 
valtakuntaansa  keino- ja kaihta-
matta. Mussolini tavoitteli vanhan 
Rooman suuruutta ja vei joukkon-
sa Abessiniaan. Hitlerin aloitettua 
voittokulkunsa Puolassa ja Rans-
kassa Mussolini lähti mukaan ju-
listamalla sodan Ranskalle vähän 
ennen maan antautumista. Tappi-
ot kuitenkin horjuttivat Mussolinin 
asemaa. Fasistien suuri neuvosto 
erotti ja pidätti Musssolinin. Sak-
salaiset laskuvarjojääkärit pelas-
tivat hänet. Mussolini yritti paeta 
Sveitsiin, mutta joutui partisaanien 
vangiksi ja teloitettiin. 

Ruotsalainen kirjallisuustieteen 
dosentti Göran Hägg kertoo, miten 
köyhistä oloista lähtenyt Mussoli-
ni kohosi diktaattoriksi, sokaistui 
kansansuosiostaan ja menetti ar-
vostelukykynsä. Hänen loppunsa 
oli hyytävän karmea.

Erityisen kiintoisaa on Häg-
gin kuvaus Mussolinin ja Hitlerin 
suhteesta. Mussolinin terävä äly ja 
muisti olivat paremmat kuin Hitle-
rin. Kun Mussolini paraativormus-
saan vastaanotti poplinitakkiin pu-
keutuneen Hitlerin, hän piti tätä 
sadetakkiin verhoutuneena putki-
miehenä. Hitler puolestaan pöyris-
tyi nähtyään valokuvan, jossa 
Mussolini esiintyi yläruumis pal-
jaana. 

Häggin kirja osoittaa todeksi 
vanhan viisauden, jonka mukaan 
valta turmelee.

Niilo Ihamäki

Diktaattorin nousu ja tuho

Kirja Tammisaaren 
pakkotyölaitoksesta
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Muistaako joku, kuinka pitkä 
jono muodostuu, kun sodanai-
kainen raskas komppania kalus-
toineen lähtee suljetussa järjes-
tyksessä marssille. Komppania 
muodostui siihen aikaan neljäs-
tä joukkueesta, kussakin neljä 
ryhmää ja niissä noin yhdeksän 
tai kahdeksan miestä. Lisäksi 
siihen kuului kaksi PST-joukku-
etta, neljä ryhmää joukkueessa  
sekä yhdeksän miestä kussakin 
ryhmässä. Kullakin ryhmällä 
konekivääri Maxim -09 jalustoi-
neen ja Pst-ryhmillä  20 mm Pst-
kiväärit. Jonon pituudeksi tulee 
noin 150 m.

Huhtikuussa -44 olimme Kannak-
sella  HTK:ssa. Takanamme oli 
usean kuukauden  kestänyt, joskus 
melko reipaskin koulutus. Odotim-
me siirtoa rintamajoukkoihin. Joka 
päivä oli kuitenkin erilaisia maasto-
harjoituksia, etenemisiä ja vetäyty-
misiä. Omasta mielestämme olim-
me valmiita muihinkin tehtäviin.

Eräänä aamuna komppania jär-
jestäytyi  harjoituksiin koko kalus-
toineen.

Marssimme muodostelmas-
sa  majoitusalueelta noin kilomet-
rin päässä olevaan metsänreunaan.  
Tehtävänämme oli edetä ja puhdis-
taa vihollisista  edessämme oleva 
metsäsaareke, ylittää peltoaukeama 
ja sen jälkeen edetä noin neljän ki-
lometrin päässä olevalle mäelle.

Lähdimme liikkeelle, syök-
syimme ja maastouduimme, niin 
kuin opetettu oli. Ammuimme 
vimmatusti, heittelimme käsikra-
naatteja, etenimme ja ennen kaik-
kea hikoilimme. Harjoitus eteni ja 
muutaman tunnin kuluttua olimme 
kohteessa. Hiestä märkinä ja janoi-
sina kokoonnuimme ja järjestyim-
me tielle. Luulimme, että marssi-
simme normaalisti  parakeille ja 
saisimme syödä. ”Luulo ei ole tie-
don väärti.”

Saimme oudon käskyn: Komp-
pania marssii nyt kasarmialueel-
le ryhmittäin. Jokainen ryhmän-
johtaja vastaa, että ryhmä pysyy 
koossa, mitään eikä ketään saa jät-
tää. Marssimuoto ja vauhti on va-
paa, kiirettä ei tarvitse pitää. Mut-
ta se ryhmä, joka tulee viimeisenä,  
jynssää koko komppanian raskaat 
aseet, 16 KK:ta  ja 8 PST:tä. Toi-
mikaa!

PST oli aina joukon hännillä, 
mutta nyt se oli onneksi ollut he-
reillä käskyä annettaessa .Voi hel-
-, kuului useammastakin kurkusta, 
mutta järki toimi. Kaappasimme ki-
väärin maasta ja menimme, tiesim-
me, että etumaisilla KK:n miehillä 
oli 150 metrin etu, nyt jos koskaan 
oli mentävä. Ja kyllä me menimme-
kin. Käskyn antaja, joka oli KK:n 
miehiä, alkoi huutaa: ”Eikö KK 
osaa juosta, PST sotkee teidät jal-
koihinsa”. Ja niin siinä melkein kä-
vikin.

Mutta 4 km on pitkä matka juos-
ta, kun mukana täytyy raahata noin 
52 kg  painavaa  PST-kivääriä. Ryh-
män jokaisella miehellä on ammus-
laatikko, joka sekään ei ole helppo 
kantaa. Vaihtelimme miehiä kivää-
rin kannossa, mutta monelle oli 
kyllin raskasta kantaa ammuksia, 
joten kiväärin kanto jäi vain kah-
delle parille. Eräs laatikon  
kantajista alkoi  käydä kalpeaksi, 
jaksoi kuitenkin. KK pääsi muuten-
kin helpommalla koska KK-jalus-
tassa oli pyörät.           

Matka jatkui, 4 km ei ole nuorel-
le miehelle mainitsemisen arvoinen 

marssimatka, mutta kun se tehdään 
aamupäiväisen tiukan ”väkivaltai-
sen tiedustelun” jälkeen janoisena 
ja nälkäisenä ja uhkana koko illan 
asejynssäys, niin siitä tulee muiste-
luksen arvoinen marssi.         Ham-
masta purren, hullun kiilto silmissä 
me painoimme menemään ja juok-
simme. Pääsimme perille, saimme 
juomaa ja ruokaa ja parin tunnin 
kuluttua emme olleet moksiskaan. 
Mitä ei 18-vuotias treenattu nuori 
mies kestäisi.

Kyllä me PST:ssä vähän uho-
simme, yksikään ryhmistämme ei 
ollut jäänyt edes jälkipäähän, kaik-
ki olivat päässeet yläpuolelle keski-
arvon. Ja mikä tärkeintä: KK oli se 
mikä jynssäsi aseet. Maxm –09:n 
jynssäys tarkastuskuntoon ei ole 
mikään pikkujuttu. Eikä varsinkaan 
silloin kun niitä on 16, ja 8 PST-ki-
vääriä sen lisäksi. Se tiesi KK:n po-
jille pitkää iltaa.

Emme osanneet surra kavereita, 
jotka aseita jynssäsivät, uhosimme 
mieluummin omaa juoksuamme. 
Tänään te, huomenna me, armeijas-
sa jynssäystä riittää. Emme PST:ssä 
surreet sitäkään, että KK sai läh-
dössä 150 m:n edun, se nyt vain oli 
niin, että meidän joukkueet mars-
sivat komppanian hännillä, aina ja 
ikuisesti.

Se oli senaikaisten poikien leik-
kejä, näytettiin, kuka kukin on ja 
mitä kukin kestää. Aika aikaa ku-
takin, tästä päivästä ja varsinkaan 
huomisesta en tiedä mitään.

Eero Sillanpää

Poikien 
leikkejä
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Pertti Kankareelta (s. 1918) meni 
ikäluokkansa tapaan viisi vuot-
ta sodan töissä. Järkyttävimpä-
nä tapahtumana hän muistaa jat-
kosodan ajalta kaukopartioretken, 
kun paluumatkalla piti jättää vai-
keasti haavoittunut kaveri vihol-
lisen armoille. ”Se oli niin raskas 
asia, ettei sitä voi sanoin kuvailla”, 
Pertti Kankare toteaa nyt muistel-
lessaan 69 vuotta sitten tehtyä par-
tioretkeä, jonka tarkoitus oli mii-
noittaa Muurmannin rataa.
Tehtävä onnistui, mutta vaati ras-
kaat uhrit.

Alikersantti Pertti Kankare va-
littiin pioneereista muodostet-
tuun pieneen,vänrikki Hämäläi-
sen johtamaan iskuryhmään, jolle 
annettiin hurja tehtävä; miinoit-
taa kymmenien kilometrien pääs-
sä vihollisalueella sijaitsevaa, vas-
tapuolelle tärkeää  Muurmannin 
rataa. Rata saatiinkin poikki, vi-
hollisen juna laukaisi miinan ja 
suistui radalta. Mutta partion pa-
luumatka ei ollutkaan enää onne-
kas.

Kun partio levähti eräässä tuk-
kikämpässä, vihollisosasto  yllätti 
sen aamuyöllä. Kämppään heitet-
tiin käsikranaatteja ja sitä tulitet-
tiin kiivaasti. 

-Vänrikki Hämäläinen ja pio-
neeri Nikkanen haavoittuivat heti 
vaikeasti. Hämäläinen kykeni kui-
tenkin antamaan partiolle käs-
kyn, jonka mukaan minun tuli  ot-
taa ryhmä komentooni. Pioneeri 
Nikkanen oli saatava mukaan, piti 
murtautua ulos kämpästä ja pyrkiä 
omille linjoille. Hämäläinen sanoi 
itse jäävänsä kämppään.

Kankare toimi käskyn mukaan. 
Ulosmurtautuminen onnistui, 
ja vatsaan pahasti haavoittunut-
ta Nikkasta ryhdyttiin kantamaan. 
Kämpältä kuului kovaa ammuntaa 
ja huutoja.Vänrikki Hämäläinen 
menehtyi tulituksessa.

-Nikkasta jaksettiin kantaa vain 
pari kilometriä, ja sitten hänet piti 
jättää kannon päälle istumaan. Sii-
nä Nikkanen houraili ja uskoi vie-
lä taistelevansa, vaikka hänellä ei 

enää ollut asettakaan, sillä kone-
pistooli oli jäänyt kämppään. An-
noin hänelle puukkoni ja tulitik-
kuja ja neuvoin tien seuraavalle 
tukkikämpälle. Sille hän voisi pyr-
kiä, kun kunto sallisi liikkumisen. 
Kaverin jättäminen oli kova paik-
ka koko partiolle, mutta erityisen 
raskasta se oli partion johtajalle, 
Pertti Kankare huokaa vieläkin sil-
loiset tuntemukset muistaen.

Rajajääkärien leiripaikalle pääs-
tyä Kankare ehdotti, että jääkä-
rit lähtisivät hakemaan Nikkasen 
pois.

-Rajajääkärien upseeri päätteli 
kuitenkin, että kun partion paluu-
matka oli kestänyt kaksikymmentä 

Kaverin jättäminen vihollisen armoille 
oli kova kokemus

tuntia, niin sinä aikana Nikkanen 
oli mitä todennäköisimmin me-
nehtynyt. Pelastajien meno kestäi-
si toiset kaksikymmnetä tuntia ja 
paluu vielä saman ajan. Hausta sit-
ten luovuttiinkin. 

Pertti Kankare palveli 8. Divi-
sioonan Pion.P 22:ssa. Divisioona 
oli jatkosodan alkaessa Kannak-
sella, mutta siirrettiin pian Karhu-
mäen pohjoispuolelle Seesjärven 
seudulle. Siellä Kankare oli mu-
kana  vihollisen puolelle tehdyil-
lä partioretkillä. Muut eivät olleet 
yhtä dramaattisia kuin tämä kave-
rin jättämiseen päättynyt retki. 

Niilo Ihamäki

Pertti Kankare teki kaukopartioretkiä  kauas vihollisen puolelle. Yksi niistä 
oli erityisen dramaattinen. 

EERO AKAAN-PENTTILÄ
Kokoomus-Uusimaa

Edelleen Sotaveteraanien asialla!
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Aatelista on kysymys

Helsingissä Ritarihuoneen ohi kul-
kiessani olen miettinyt, paljonko 
Suomessa on aatelisia, onko heil-
lä vielä joitakin erioikeuksia ja 
milloin viimeksi aatelisarvoja on 
myönnetty.

Martti

Aatelisia sukuja meillä on 150 ja 
niissä noin 6 000 henkilöä. Vii-
meinen aateloitu suomalainen oli 
August Langhoff, jolle myön-
nettiin vapaaherran arvo  vuon-
na 1912. Vuonna 1919 hallitus-
muodossa  kiellettiin myöntämästä 
uusia aatelisarvoja tai muita pe-
rinnöllisiä arvoja. Säätyerioikeu-
det lakkautettiin kokonaan vuon-
na 1995 perusoikeusuudistuksen 
yhteydessä lain valmistelutöiden 
mukaan vanhentuneina ja tarpeet-
tomina. Kenttäpostinhoitajan tut-
taviin kuuluvan aatelismiehen ker-
toman mukaan hänellä on edelleen 
se erioikeus, että jos hän saa kuo-
lemantuomion, se toimeenpannaan 
miekalla.

Ristiinnaulitsemisesta

Viime numerossa kerrottiin Jeru-
salemin suutarista ja ristiinnau-
litsemisesta. Minua alkoi askar-
ruttaa, että kuinka kauan ristillä 
riippunut eli, ennenkin kuolema 
armahti kärsivän.

Juhani

Aapeli Saarisalon Raamatun sana-
kirjan mukaan ristiinnaulitut kuo-
livat vitkallisen, tuskallisen kuo-
leman. Useimmat kestivät 12-24 
tuntia, jotkut kauemminkin.

Huittisten hullusta miehestä 
kysytään

Mistähän mahtaa johtua sanon-
ta, että hullu mies Huittisista syö 
enemmän kuin tienaa.

Sulo
Yksi selitys on tämä: Punkalaitu-
melaiseen taloon tuli mies Huitti-
sista tarjoutumaan rengiksi. Kun  
isäntä lupasi päiväpalkaksi viisi 
markkaa,  mies vastasi, ettei se rii-
tä, sillä hän on tottunut päivittäin 
syömäänkin enemmän kuin vito-
sen verran. Siitä lähti lentoon sa-
nonta, että hullu mies Huittisista 
syö enemmän kuin tienaa.

Lotista

Mieltäni kaikertaa, kun en muista, 
mistä lottien järjestö sai nimensä 
ja milloin sitä alettiin käyttää.

Reiska

Nimi saatiin vänrikki Stoolin ta-
rinoiden runosta. ”Rummut kun 
soi jalon ruhtinaan, Svärd Lottan-
sa vei mukanaan.” Ensimmäise-
nä nimeä käyttivät Riihimäen lo-
tat 19.11.1918. Rekisteriin järjestö 
merkittiin 9.9.1920.

www.konttas.net 

KOKOOMUS UUSIMAA

Ari 
Konttas
Espoon Kokoomuksen puheenjohtaja,
valtuutettu, kaupunginhallituksen jäsen,
reservin yliluutnantti

Kiitän 
vapauden puolesta 

taistelleita.

Ar
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s

KONTTAS EDUSKUNTAAN



26

Aaltoila Erkki Kustaa
Aho Yrjö Leonard
Ahti Jaakko Uolevi
Airola Antti Emanuel
Antikainen Hilkka Annikki
Anttila Aulis Lennart
Bamberg Reino Olavi
Blomander Knut Håkan
Caselius Vieno Lyydi
Freund Roland Lauri C.
Goetz Konrad
Haapanen Heimo Olavi
Haapanen Terttu Annikki
Hakkarainen Kaarlo Ilmari
Halmekoski Matti Arnold
Hannula Yrjö August
Hanslin Arnold Emil E
Heiniranta Voitto Edgar
Heiskari Aarne Einar
Hiltunen Sylvi Sanelma
Hirvelä Hannu Jaakko
Huhtinen Ilppo Antero
Hyppänen Ella Annikki
Ignatius Harry
Innamaa Olli Antero
Juhala Ilmo Juha
Johansson Kauko Sakari
Joutsenniemi Hertta Päivi
Juhala Ilmo Juha
Jussila Jouko Olavi
Jussila Viljo
Kanerva Olavi Karl
Karhila Kyösti Keijo Ensio
Kari Aarno Erkki J
Kekäläinen Helena
Ketola Toivo Kalervo
Kiviaho Jaakko Antton
Kohtamäki Aili Irene
Koli Arvi Viljami
Korkela Jukka
Koski Tapio Johannes
Kuivala Väinö
Kuokkanen Viljo Olavi
Kuparinen Maire Vuokko

Kylänpää Keijo Jaakko
Köresaar Arvid Lembit
Laamanen Aapo Juhani
Lakka Yrjö Otto Johannes
Laukkanen Arvo J
Laurila Eero Emil
Lehtonen Aatos Johannes
Lehtonen Samuel K A.
Lehtonen Sirkka Elina
Lukinmaa Eeva Esteri
Manninen Olavi
Mannonen Olavi Antero
Marjamäki Eero Anselmi
Mattila Sylvi Marjatta
Merjovirta Leo Asser August
Metsämäki Arvi Armas
Mononen Johannes
Murhu Vuokko Aura Annikki
Mäntynen Eero Vilhelmi
Nerviö Martti Ensio
Niku Väinö Tapani
Nygrén Teuvo Arnold
Oksanen Heikki Jalmari
Palmroos Olle Adolf
Partanen Unto Kalevi
Patrikainen Unto Leonard
Pelkonen Hannu Lauri Tapani
Peltola Martti
Peltonen Kauko Olavi
Piirainen Arvo Johannes

Pirskanen Lasse Keijo Väinö
Pulkkanen Arvo Einari
Punkka Pauli
Puupponen Eva Sinikka
Päiviö Tarmo Yrjö
Rantanen Aino Siviä
Rasi Salli Esteri H
Rautalahti Pentti Olavi
Reimavuo Elsa Maria
Rytkölä H.V. Tapani
Räntilä Eerik Ossian
Saarimäki Arvo Johannes
Saaristo Reino Mikael
Savinen Antero Valdemar
Silfverberg Aarre Elis
Sirkiä Lahja
Sivula Väinö
Suhonen Antti Einari
Suominen Saga Elisabet
Survonen Aune Ilona
Tavi Raimo Taneli
Tikkanen Irja V.S.
Tirronen Raimo Ilmari
Toivanen Esko Viljo
Toivola Pauli Asser
Turunen Eero
Uusivirta Maire Onerva
Vehanen Helli Orvokki
Venho Anna Kristiina
Yrjölä Kaarle Valtteri

Tomu palajaa maahan,
josta se on tullut.
Henki palaa Jumalan luo,
joka on sen antanut.
(Saarn. 12:7)

Joukostamme poistuneet 2010

Tapiolan uurnalehto
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Suomen Marsalkka kuoli Sveitsin 
Lausannessa 28.1. 1951. Isänmaa 
oli saanut suuren surun päivänä, 
jolloin oli kulunut tasan 33 vuotta 
vapaussodan alkamisesta. Suomen 
Marsalkka, tasavallan president-
ti Carl Gustaf Mannerheimin hau-
tajaissaatto oli noin 3,7 kilometriä 
pitkä ja sitä seurasi helmikuun kir-
peässä pakkassäässä 100 000-150 
000 kansalaista.

Marsalkan arkkua hautaan  las-
kettaessa ammuttiin 19 kunnia-

Viimeinen taistelu

Yli satavuotiaaksi elänyt Uljas 
Marttinen kuoli 9.1.2011 Jor-
vin sairaalassa. Hän oli  synty-
nyt 9.7.1909  Inkerinmaan Hieta-
mäessä, jossa isä toimi opettajana. 

torjuntajoukoissa sekä myöhemmin       
raskaan it-patterin päällikkönä Itä-
Karjalassa ja Kannaksella. Majurik-
si hänet ylennettiin 1942.

Uljas Martinen oli monipuoli-
sen liikunnan harrastaja. Hän pe-
lasi koripalloa, hiihti, suunnisti ja 
kävi säännöllisesti voimistelemas-
sa Espoon sotaveteraanien voimis-
teluryhmässä Tapiolan palvelukes-
kuksen kuntosalissa. Nuoremmat 
veteraanit ihmettelivät ja ihailivat 
Marttisen taitoa ja sitkeyttä. Leh-
teemme Marttinen kirjoitteli kuva-
uksia ja muistelmia elämästä Inke-
rissä. 

Pastori Seppo Salmensaari siu-
nasi Uljas Marttisen Tapioln kir-
kossa läheisten saattamana. Vete-
raanit muistavat hänet avuliaana ja 
sopuisana veljenä.

Niilo Ihamäki

Uljas Marttinen 1909-2011

laukausta. Hietalahdessa komensi 
kolmen Skoda-ilmatorjuntatykin 
miehistöä eversti Pekka Jokipal-
tio. Hän määräsi kunnialaukaukset 
ammuttaviksi kovilla panoksilla il-
moittaen, että Suomen Marsalkal-
le ei tehdä kunniaa paukkupanok-
silla.

Sodan Marsalkka ja rauhan pre-
sidentti haudattiin aseveljiensä 
viereen Hietaniemen hautausmaa-
han 4.2. 1951.

Paavo Friman

Sotarukous
Herra, kasvojes eteen
heitti meidät sota.
Herra, kasvojes eteen
huonoutemme ota,
vahvista sieluammme
että se kestää vois,
pyyhi otsaltamme
elämän tahrat pois.

Jäihän elämä meiltä
kauas, selkämme taaksi,
veljiltä kylmenneiltä
jäi se jo ainiaaksi.
Pyyteet tunnemme kyllä.
Nyt ne on sammuneet.
Sormesi pyyhkäisyllä
olemme tyhjenneet.

Herra, kättämme käytä
sotasi tanterella, 
sielumme tyhjät täytä
henkesi paljoudella, 
ett olis arvoa meissä
uhriksi syntymämaan.
Uhri on valmis meissä.
Voimasi tarvitaan.

              Aaro Hellaakoski
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Kun isä kuoli 1915, perhe menet-
ti opettajan työsuhdeasunnon ja 
muutti Antereaan jo aiemmin ke-
säasunnoksi hankitulle maatilalle. 
Uljas Marttinen kävi oppikoulua 
Viipurissa ja myöhemmin Helsin-
gissä ja hankki kaupallisen koulu-
tuksen Liikemiesten kauppaopis-
tossa.

Uljas  Marttinen teki pitkän päi-
vätyön SOK:n palveluksessa. Hän 
aloitti SOK:n pääkonttorissa lasku-
jen tarkastajana vuonna 1930 ja lo-
petti 41 työvuoden jälkeen vuonna 
1971 toimittuaan viimeksi suuren 
keskusvaraston esimiehenä. 

Talvisodassa Uljas Marttinen pal-
veli ilmatorjuntapatterissa varmista-
massa Vihtavuoren patruunatehtaan 
ja ammuslataamon toimintaa.    

Jatkosodassa Marttinen oli it-pat-
terin päällikkönä Helsingin ilma-
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Keskiviikkona 26.1. kokoonnuim-
me kuten jo 13 vuotena Espoon 
Kulttuurikeskuksen Tapiola-saliin 
kuulemaan Tukineuvoston  järjes-
tämää perinteistä konserttia. Perin-
teeseen kai kuuluu myös, että kon-
sertti alkaa vasta kello 19. Hyvä 
niin! sillä hiljattain remontoidun 
Kulttuurikeskuksen lasi-ikkunoi-
den karmit hehkuivat illan pime-
ydessä ”taivaallisen sinisinä”  Se  
nosti mielen juhlatunnelmaan.  

Kaartin  soittokuntaa johti en-
simmäisellä puoliajalla musiik-
kieverstiluutnantti Elias Seppä-
lä, toisella musiikkimajuri Raine 
Ampuja ja lopuksi olivat molem-
mat näyttämöllä.

Solisteina esiintyivät sopraano 
Anu Hostikka ja baritoni Jarno 
Kokko. Kumpikin nuoria lahjak-
kuuksia, joista tulemme varmas-
ti vielä kuulemaan. Anu kotoisin 
Ylämaalta, musiikkisukua. Hä-
nen kirkasta ääntään on kuultu jo 
monissa tilaisuuksissa eri puolella 
Suomea, kertoi  konsertin juonta-
ja Georg Dolivo illan laulajia esi-

tellessään. 
 Jarno Kokko suorittaa parasta 

aikaa varusmiespalvelusta Kaartin 
soittokunnassa. Kaartin pukua hä-
nellä ei konsertissa yllään ollut – 
yleisön puolella joku kuului kysy-
vän ”miksi ei?” –.  Mutta hänhän 
esiintyi taiteilijana laulujen ”rooli-
puvuissa” sopien esiintyjäparinsa 
Anu Hostikan asuihin. 

Esiintyjälavan reunusta koris-
ti jälleen Jorintorin sinivalkoinen 
kukkarivi.

Konsertti alkoi reippaasti  Hec-
tor Berliozin Unkarilaisella mars-
silla ja jatkui  Pietro Mascagnin 
Intermezzolla oopperasta Caval-
leria Rusticana. Saimme nauttia 
aimo annoksen meille vanhastaan 
tutuista ja rakastetuista ooppe-
ra- ja operettisävelistä Anu Hosti-
kan kirkkaan äänen  tulkitsemina. 
Esim. Johan Strauss II Operetis-
ta Lepakko, Franz Lehárin opere-
tista Giuditta. Theo Mackebenin 
Itke en lemmen tähden. 

Jarno Kokon pehmeän täyte-
läinen miesääni on omiaan esittä-

mään Nikolai Rimsky-Korsako-
vin  Kalanderin prinssin tarinaa,  
Emmerich Káhlmánin  Czar-
daskavaljeeria ja Carl Zellerin 
Lintukauppiasta. Korvia hiveli-
vät soinnut myös Anun ja Jarnon 
yhteislaulua kuunnellessa varsin-
kin Kálmánin sikermää operetis-
ta Mustalaisruhtinas.

Väliajan jälkeen ei enää oop-
peroita eikä operetteja, vaan mu-
sikaaleja. – Kaartin soittokunta 
aloitti

Leonard Bernsteinin, yhdys-
valtalaisen kapellimestarin ja sä-
veltäjän (s.1918) Candide eli 
optimisti –alkusoitolla. Se on koo-
minen musikaali Voltairen tekstiin 
1956. Kantaesitys 1973, esitetty 
mm. Helsingissä 1975. Bernstein 
on esiintynyt Suomessa vuosina 
1959 ja 1981. –  Seuraavana oh-
jelmassa Jerry Bockin Viulun-
soittaja katolla, jossa Jarno Kok-
ko omaksui  palvelijan suuren 
unelman. Käsi (tyhjässä) taskus-
sa ”Rikas mies jos oisin” –. Niin 
vain: ”Nousee päivä – laskee päi-

Tukineuvoston konsertti 26.01.2011

Koko orkesteri kukitettuine kapellimestareineen ja solisteineen vastaanottamassa ” Laulun  lumoissa” aplodee-
raavan yleisön kiitoksia.
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vä”. –  Irving Berlin (synt. Ve-
näjällä 1888, kuollut NewYorkis-
sa 1989) oli vuodesta 1927 lähtien  
mm. Hollywoodin elokuvasävel-

täjänä. Hänellä oli oma musiikki-
kustantamo ja hän esiintyi itsekin 
–  Percy Fletcher  on säveltänyt  
Heroic March’in sodassa kaatunei-

KULTTUURIVIERAILU TUUSULAAN
Villa Kokkoseen to 24.3.2011

Arkkitehti Alvar Aalto suunnitteli Villa Kokkosen säveltäjä, akateemikko Joonas Kok-
koselle. Talo valmistui Tuusulanjärven rannalle vuonna 1969. Säveltäjä asui siinä per-
heineen vuoteen 1996, nyt sen omistaa Järvenpään kaupunki.

Flyygelin ympärille rakennettu koti on nykyisin Alvar Aalto’s Villa Kokkonen, kansain-
välinen nähtävyys ja kulttuurikohde, jossa vaalitaan Aallon ja Kokkosen perintöä. 

Villa Kokkonen esitellään meille sanoin ja sävelin: elävä musiikki, talon arkkitehtuuri ja 
historia muodostavat mieliinpainuvan, viihdyttävän ja tyylikkään kokonaisuuden.  Täs-
tä vastaavat pianisti Elina Viitaila ja bassobaritoni Antti A. Pesonen.  Tilaisuus päät-
tyy herkulliseen lounaaseen. 

Matkaan lähdetään bussilla Tapiola Gardenin edestä klo 10.00 ja paluumatka alkaa klo 
14.00.

Matkan hinta on  45,-. 

Ilmoittautumiset Kerttu Ruohonen, puh. 09-412 8191 tai 040-524 9254 viimeistään 
4.3.2011.  

SOSIAALIJAOSTON TUKEMA KYLPYLÄMATKA VIRON HAAPSALUN 

FRA MAREN KYLPYLÄÄN  1.-7.5.2011

Etuoikeus tammenlehväveteraaneilla.
Ilmoittautumiset 25.3. mennessä   Anna-Liisa Laurila 050-563 7799.

den kunniaksi.   Anu Hostikka ja 
Jarno Kokko esittivät yhdessä osia 
My Fair Lady:sta.– Viimeisenä nu-
merona kuulimme Andrew Lloyd 
Webberin  All I ask of you, musi-
kaalista Oopperan kummitus. 

Konsertti päättyi reippaaseen 
Ratsuväen marssiin.

Kaartin soittokunta oli tällä ker-
taa valinnut ohjelman, jossa ei ol-
lut yhtään suomalaista laulua, ja 
kuitenkin tuntui siltä kuin koko re-
pertuaari olisi ollut meidän omaa 
musiikkiperinnettämme. Olimme 
ja olemme edelleen ”Laulun lu-
moissa”, sillä ”musiikki ei tunne 
rajoja”.

Marjatta Konttinen

(Lähdeteos: Suuri Musiikki-tieto-
sanakirja. Weilin&Göös).
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TOIMINTAKALENTERI

Kevät 2011

Soitinyhtyeen harjoitukset torstaisin klo 18 (tarvit-
taessa) Aarnivalkean koululla. Kuoron harjoitukset 
perjantaisin klo 15.45-18.30 Tapiolan palvelukeskuk-
sessa (TPK). Kuntovoimistelua: Tapiolan kuntosali 
(Kauppamiehentie) tiistaisin klo 11-12 ja perjantai-
sin klo13 -14 (Väinö Rantio). Leppävaaran uimahallin 
kuntosalissa (Veräjäpellonkatu 15) tiistaisin ja torstai-
sin klo 10-11 (Aimo Virkki). Tapiolan palvelukeskus 
(TPK) tiistaisin ja torstaisin klo 9.30-11. Lentopal-
loa  Tapiolan urheiluhalli maanantaisin ja perjantai-
sin klo 10.30-12.00 (Eero Rasanen). Ilma-aseammun-
ta Tuulimäen liikuntatilat maanantaisin klo 13-14 ja 
torstaisin klo 12-13 (Väinö Rantio). Petankki Tuuli-
mäen liikuntatilat  torstaisin klo 10.30-12 (Väinö Ran-
tio). Hiihtotapahtumat. Kuntoliikuntajaoston eri-
koistapahtumista Länsiväylässä. Toimintaryhmät 
kokoontuvat koko vuoden kesäkuukausia lukuun otta-
matta.

Toimintakalenterissa käytetyt lyhenteet
EHT Espoon hengellinen toimikunta, HA Hallitus, 
JS Jäsensihteeri, KI Kirkkonummen jaosto, KJ Kult-
tuurijaosto, KR Kuoro, KU Kuntoliikuntajaosto, LE 
Lehtijaosto, NA Naisjaosto, PKT Perinteensiirron 
kouluryhmä, PT Pohjoinen jaosto, SE seppelejaosto, 
SO Sosiaalijaosto, SY Soitinyhtye, TU Tukineuvos-
to, VJ Valistusjaosto, EKK Espoon kulttuurikeskus, 
TPK Tapiolan palvelukeskus, TUU Tuulimäen väes-
tönsuoja, UKV Ukonvaajan toimisto.

HELMIKUU

Viikko 8 Espoon Sotaveteraanilehti 1/2011 ilmes-
tyy. LE

Ma 21.2
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. 

Esitelmien aiheet lehden erillisessä ilmoi-
tuksessa. VJ

15.30 Naisjaoston kevätkokous. NA

Pe 25.2 Kuoron kevätkokous. KR
La 26.2
13.00 Dostojevskin ”Idiootti” Suomen Kansal-

listeatterissa. Liput: tammenlehväveteraa-
nit 15 €, eläkeläiset 26 €. Lippuvaraukset 
Eeva Kalin 040-756 8219. KJ

Ma 28.2
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. 

VJ

MAALISKUU
Hiihto-ottelu Hämeenlinna-Helsingin piiri. Paikka ja 
aika myöhemmin Länsiväylässä. KU

Ma 7.3
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. 

VJ
Ti 8.3
13.00 Veteraanitapaaminen seurakuntatalolla. 

Kevätkokous. KI

La 12.3 SULASOLin Uudenmaan piirin kuoroka-
valkadi. KR

Su 13.3 Talvisodan päättymisen juhlatilaisuudet
 Espoo
 9.30 Lipunnosto kulttuurikeskuksessa. 
10.00 Muistojumalanpalvelus Tapiolan kirkossa. 

KJ, KR
11.45 Seppeleenlasku Espoon tuomiokirkon san-

karihaudoilla, kirkkokahvit tuomiokirkon 
seurakuntasalissa. SE

  Kirkkonummi     
10.45 Seppeleen lasku sankariristille.
11.00 Kaksikielinen hartaus Kirkkonummen kir-

kossa.
 Kirkkokahvit seurakuntatalolla. KI

Ma 14.3
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. 

VJ
15.30 Naisjaoston sisarilta. ”Suunhoito kaiken 

perusta.” NA

Ke 16.3
14.00 Tanssit EKK:ssa, soitinyhtye. NA, SY

Pe 18.3
14.00 Iloinen iltapäivä Leppävaaran palveluta-

lossa. PT
Ma 21.3
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. 

VJ
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Espoon Sotaveteraanit ry
Valistusjaosto

Esitelmätilaisuudet keväällä 2011
Tapiolan Palvelukeskuksessa 
maanantaisin klo 14.15

7.2. Professori Kaisu Pitkälä
 Voiko vanhenemista estää?     
14.2.  Professori Timo Kosunen
 Helikobakteereista  
21.2. Suurlähettiläs Leif Fagernäs
 Suomen talouden haasteet 

28.2. Professori Markku Kaste
 Aivohalvauksista  
7.3.  Toimitusjohtaja, Suomen juutalaisten ex-pj. 

Roni Smolar
 Juutalaiset Suomessa  

14.3.  Professori Juhani Leikola
 Sodanajan lääkintähuolto  
21.3. Taiteellinen johtaja Kari Ala-Pöllänen
 Kuorolaulu vientituotteena 

4.4. VTT, eversti Pekka Visuri
 Idän ja lännen välissä - puolustuspolitiikka 

pres. Kekkosen kaudella

11.4. Professori Jukka H Meurman
 Probiootit   

18.4. Hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa
 Suomalainen asevelvollisuus 

To 24.3
10.00 Tutustuminen Alvar Aallon Villa Kokko-

seen Järvenpäässä. Hinta 45 €, sisältää 
matkat ja lounaan.  Paluu noin klo 15. Ilm. 
Kerttu Ruohonen puh. 09-412 8191.KJ

Ma 28.3
14.30 Espoon sotaveteraanien kevätkokous 

TPK:ssa. HA
16.30 Naisjaoston sisarilta.  Huom! aika! ”Pihka 

tuo terveyttä”. NA

Ti-ke 
29.3-30.3 Suomen Sotaveteraaniliiton hiihtomesta-

ruuskilpailut Kontiolahden ampumahiih-
tostadionilla. KU

HUHTIKUU
Teatterimatka, aika avoin. KI

Ma 4.4
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. 

VJ

Viikko 15 Espoon Sotaveteraanilehti 2/2011 ilmes-
tyy. LE

Su-su 
10.-17. Suomen Sotaveteraaniliiton ilma-asemes-

taruuskilpailut kotiratakilpailuna. (Keski-
Suomen Sotaveteraanipiiri). KU

Ma 11.4
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. 

VJ
15.30 Naisjaoston sisarilta. Arvoituksia ja sanan-

laskuja. NA
Ti 12.4
13.00 Veteraanitapaaminen seurakuntatalolla. KI

Ke 13.4
14.00 Tanssit EKK:ssa. NA, SY
19.00 Ooppera ”Isän tyttö.” Liput: tammenlehvä-

veteraanit 14 €, eläkeläiset 50 €.
 Bussikuljetus Gardenin edestä klo 18.00. 

Tiedustelut Lotta Riisalo, puh. 412 8948 
tai 050-369 9550. KJ 

Ma 18.4 
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. 

VJ

Ke 20.4 Suomen Sotaveteraaniliiton keilamesta-
ruuskilpailut Mikkelissä. KU

Ma 27.4 Kansallisen veteraanipäivän juhla
 Espoo
9.30 Lipunnosto Espoon kulttuurikeskuksen ul-

koilmanäyttämö Amfilla.
10.00-11.00
 Pääjuhla Tapiolasalissa, (katso ilmoitus 

lehdestä). 
 Kahvitarjoilu päälämpiössä. Vapaa pääsy. 

EHT, KR

Kirkkonummi
11.15 Seppelten lasku sankariristille
11.30 Kaksikielinen jumalanpalvelus kirkossa.
12.30 Veteraanipäivän lounas ja juhla. KI
 
Su-la 1.-7.5 
 Kuntoutusmatka Fra Maren kylpylään. Va-

raukset 25. 3  mennessä Anna-Liisa Lauri-
la puh. 050-5637799.KJ
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Lähde: Tampereen Sotaveteraani -lehti

Näillä pärjää
Meillä on vaimon kanssa aika samanlainen 
maku monien asioiden ja paikkojen suh-
teen. Jos lähdemme mökille, pistäydymme 
tankkaamassa ABC:llä ja täytämme samalla 
ruokakassin. Välillä piipahdamme vaikkapa 
Fransmannissa herkuttelemassa tai lomaile-
massa Sokos Hotelleissa.

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


