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Toimituksen ideapalaverissa 
ehdotettiin, että jossakin tämän 
lehden kirjoituksessa muistet-
taisiin sodan aikana arvokasta 
työtä tehneitä rintamapappeja. 
Yhdessä todettiin, että rinta-
malla ikäväntorjunnassa ansi-
oituneita viihdytyspartioita on 
myöhemmin paljon muistettu 
osittain ehkä siksikin, että esiin-
tyjinä oli tunnettuja taiteilijoita, 
julkkiksia. Mutta sen sijaan rin-
tamapapit, jotka rohkaisivat pe-
länneitä, lohduttivat haavoit-
tuneita ja saattoivat kaatuneita 
viimeiselle matkalle, ovat jäl-
kimuisteluissa  jääneet vähälle 
huomiolle.

Suomi oli tiettävästi ainoa 
sotaa käynyt  maa, joka toimit-
ti sankarivainajat kotiseurakun-
tiin. Rintamapappi, pataljoonan 
tai patteriston pastori, huoleh-
ti kaatuneitten evakuoinnis-
ta. Pappi tunnisti vainajan tun-
tolevyn perusteella, otti talteen 
ainakin arvokkaimman yksi-
tyisomaisuuden, selvitti kaa-
tuneen viime hetket ja kirjoitti 
osanottokirjeen omaisille. 

Vaikeasti haavoittuneen so-
tilaan vierellä valvoi usein vii-
meiseksi jäänyt pappi. Luojaan 
turvautuminen jäi jopa juma-
lankieltäjälle ainoaksi keinoksi, 
kun tilanne näytti toivottamal-
ta. Kerrotaan, että hänen suus-
taan saatettiin kuulla huokaus: 
“Jos Luoja voi edes vähän aut-
taa, niin hyvä sekin, mutta jos  
paljon, niin vielä parempi”. 

Rintamapapit 
kantoivat 
raskaita kuormia

Asemasodan hiljaisena kaute-
na papit pitivät korsuhartauksia 
ja jumalanpalveluksia, jakoivat 
ehtoollista ja tekivät yksityistä 
sielunhoitotyötä. Kaikkia teh-
täviä ei edes ohjesäännöissä 
määritelty. Pappi joutui toimi-
maan tilanteen mukaan, kuten  
sotilaspastori Viljo Porkola on 
muistellut teoksessa Sotapapit: 
“ Iltahartautta häiritsi humalai-
nen majuri. Pastori saattoi häiri-
kön turvaan. Hiukan selvittyään 
häirikkö tokaisi: Olet perkeleen 
hyvä pappi!”

Rintamapapit toteuttivat kir-
jaimellisesti Raamatun kehotus-
ta: “Kantakaa toistenne kuor-
mia”.

Sotilaspapit ovat kertoneet 
vaikeimmaksi tehtäväksi läs-
näolon kuolemantuomioita täy-
täntöön pantaessa. Yritin ker-
ran haastatella nämä järkyttävät 
tapahtumat kokenutta rovasti 
Jaakko Haaviota, virsirunoili-
janakin tunnettua sananpalveli-
jaa. Tavattuamme hän kuitenkin 
tunnusti, etteivät hänen voiman-
sa sittenkään riitä sydäntä vielä-
kin viiltävien kokemusten ker-
tomiseen.

Hyvän aiheen menettänyt 
haastattelija ymmärsi  ja kun-
nioitti vaikenemista. Yläneen 
pappilan heinäpoutaiselta pihal-
ta nousi harras pyyntö: “Siunaa 
ja varjele meitä, Korkein kädel-
läs”. 

Niilo Ihamäki 
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Puheenjohtaja Toiminnanjohtaja

Olen usein tällä palstalla kerto-
nut sotaveteraaneille myönnetyistä 
etuisuuksista. Taas on ilo julkais-
ta yksi uusi etuisuus. Ensi kesänä 
monet golfkerhot eivät vaadi peli-
maksuja sotaveteraaneilta.  Siis on 
vapaa green fee, jäsenmaksu riit-
tää. Näin menetellään mm. Espoon 
Golfklubissa. Kiitos! 

Nykyaikana on mielenkiintoista 
toimintaa Suomen teattereissa. 

Ennen eräs merkittävä, maail-
mankuulu henkilö taisteli näyttä-
möllä tuulimyllyjä vastaan. Nyt 
suomalaiset näyttelijäpojat ohjaa-
jan kehotuksesta taistelevat jää-
kaappien kanssa. Oliko idea saatu 
Don Quiotesta? Mene ja tiedä! 

Lienee meillä muutenkin ide-
at vähissä, kun kaikista kunni-
oitetuista menneen ajan asioista 

tehdään turhanpäiväistä pilkkaa, 
käyttäydytään julkeasti ja puhu-
taan käsittämättömän rivoa kiel-
tä. Tämän kaiken saa kokea kovan 
huudon saattamana meidän kult-
tuurinäyttämöiltä. 

Vastapainoksi mainitsen Sini-
nen hetki –konsertin 13.3.2008 
Temppeliaukion kirkossa. 

Sen oli järjestänyt Suomen Iso-
vanhemmat ry. Tässä tilaisuudes-
sa julistettiin 13.3. perinnepäiväk-
si. Perinteiden siirtäminen lapsille 
ja nuorille on perinnepäivän ensi-
sijainen tarkoitus. 

Perinnepäivän valinta perustuu 
vuoden 1940 maaliskuun 13. päi-
vään. Vuosittain tullaan nimeä-
mään perinnepäiväkoti, -koulu ja 
- kirjasto. Perinnepäivän avaajana 
oli Mannerheim-ristin ritari Pent-
ti Iisalo. 

Toivotan miellyttävää kesäai-
kaa jäsenistölle! On ollut mukavaa 
työskennellä teidän kanssanne, kun 
olemme omaksuneet reilun linjan. 
Kukaan ei ole alistussuhteessa toi-
seen nähden, eikä toinen ole toisen 
käskynalainen.

Eino Luostarinen

P.S. Lisätietoja Isovanhemmat ry:n 
toiminnasta:
www.isovanhemmat.fi

On moneen kertaan todettu, että 
yhdistyksemme lehti on jäsenis-
töllemme tärkeä  Se on ainoa yh-
dysside, joka tavoittaa jokaisen jä-
senemme. Se antaa tietoa, antaa 
ohjeita, nostaa esiin muistoja ja 
yhdistää jäsenemme yhteiseen toi-
mintaan. 

Kuitenkin nousee usein halli-
tuksessamme esille lehtemme asia 
– lähinnä siksi, että se on kallis.

Silti on aina todettu, että se on 
välttämätön ja että se on säilytettä-
vä ja mielellään sellaisena kuin se 
nyt on. 

On tietysti hyvä, että taloutta 
mietitään ja yritetään keksiä kei-
noja varojen säästämiseen ja jär-
kevään käyttöön. Se ei kuitenkaan 
ole ainoa oikea tie. Olisi myös 
mietittävä keinoja saada varo-
ja yhdistyksen käyttöön ja nimen-
omaan sellaisia varoja, jotka eivät 
olisi sidottuja pelkästään yhdistyk-
sen sosiaaliseen toimintaan, kuten 
keräysvarat ovat. Muukin toiminta 
tarvitsee rahaa. Sellainen on myös 
tärkeä lehtemme.

Eero-Juhani Juhola

Oikaisuja
Lehtemme numerossa 1/2008 si-
vulla 11 julkaistun Tali-Ihantala 
1944 -elokuvan juhlanäytökses-
sä pidetyn puheen yhteydestä oli 
puhujan sukunimi pudonnut pois.  
Puheen sotaveteraaneille piti Ete-
lä-Tapiolan lukion oppilas Saara 
Manninen. 
Lehdessämme nro 4/2007 sivul-
la 9 on mainittu väärä henkilö, jol-
ta tiedustellaan maksuttomia hau-
tapaikkoja. Puistopäällikkö Leena 
Tonteri puh. 8050 2313. leena.
tonteri@espoonseurakunnat.fi, on 
oikea henkilö, jolta hautapaikkoja 
voi kysyä.  

R e t k i  K o t k a a n
tiistaina 13.5.2008 

Eteläinen toimintajaosto järjestää retken Kotkaan, jossa tu-
tustumme Kyminlinnan maalinnoitukseen, Langinkosken 
keisarilliseen kalastusmajaan, Sapokan vesipuistoon sekä 
Kotkan Maretariumiin.

Lounas on Hovikosken ravintolassa eli entisessä
Komendantin talossa.

Lähtö klo 9.30 parkkipaikalta Hotelli Gardenin 
työmaan edestä. Paluu samaan paikkaan klo 19.00.
Kustannus 55 €, johon sisältyy kuljetus, lounas,
sisäänpääsymaksut sekä opastus.

Ilmoittautumiset 28.4.2008 mennessä
Stig Roudasmaa  puh. 462 682, samalla ilomoitet-
tava haluaako lounaalla lihaa vai kalaa.
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Neurokirurgialla autetaan potilai-
ta, jolla on hermojen tai aivojen 
kasvaimia, suonitauteja, vammo-
ja tai kiputiloja, totesi professo-
ri Henry Troupp maanantaiesitel-
mässään helmikuun 11. päivänä. 
Prof. Troupp näki neurokirurgian 
kehittyvän merkittävästi toimies-
saan HYKSin neurokirurgian kli-
nikan ylilääkärinä ja Helsingin 
yliopiston neurologian professori-
na. Neurokirurgiaan hän perehtyi 

myös toimiessaan Lundin sairaa-
lassa neurokirurgian klinikan apu-
laisylilääkärinä. 

Aivohalvauksessa prof. Troup-
pin mukaan tarvitaan ripeää toi-
mintaa. Hyvä tulos saadaan, jos 
hoito voidaan aloittaa alle tunnis-
sa, mutta kolmenkin tunnin jälkeen 
hoito yleensä tuottaa tuloksia. Ai-
vojen verisuonitukoksissa liuotus-
hoito on leikkausta parempi hoito-
muoto, koska sillä vältetään pään 
sisäiset leikkaukset. Parkinsonin 
taudissa aloitetaan tarkalla lääke-
hoidolla ja vasta sen jälkeen mah-
dollisesti käytetään neurokirurgiaa. 
Iskiasvaivoissa prof. Troupp kehot-
ti luottamaan lääkäriin, joka käyttää 
leikkausmikroskooppia.            - Nl 

Esitelmä 
neurokirurgiasta
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Espoon Sotaveteraanit ry:n tuki-
neuvoston viihdekonsertti Espoon 
kulttuurikeskuksen Tapiolasalissa 
on jo kymmenes konsertti veteraa-
nien kuntoutus- ja virkistystoimin-
nan hyväksi. Se myös elävöittää 
vuodenvaihteen juhlimisten jäl-
keistä ”reikäleipien ja härkäviik-
kojen” aikaa  tilaisuudella nauttia 
Kaartin soittokunnan esityksistä. 
Nytkin, tammikuun 30:ntenä sali 
tuli täyteen, vaikka oli arki-ilta 
keskiviikko. Johtajina olivat mu-
siikkimajuri Elias Seppälä ja mu-
siikkiyliluutnantti Sami Hannu-
la. Juontajana toimi Georg Dolivo 
kertoen mielenkiintoisia  taustatie-
toja lauluista ja niiden säveltäjis-
tä. Hän myös esitteli illan solistit, 
oopperalaulajat Cynthia Makri-
sin (sopraano Amerikasta, asuu 
Suomessa) ja Raimo Sirkiän (te-
nori, Suomen Kansallisoopperan 
solisti). Esiintymislavaa  koristi-
vat Georg Liemolan lahjoittamat 
sinivalkoiset kukkakimput. Taka-
seinään heijastettu sotaveteraani-
logo viittasi sopivasti tilaisuuden 
tarkoitukseen.

Kaartin soittokunta aloitti mie-
hekkäällä Juhlasoitto  veteraaneil-
le (säv. Forsström).  Sen jälkeen 
kuultiin Järnefeltin sinfoninen 
runo Korsholma. Niiden säveliin 
kätkettyinä korviin jäivät soimaan 
Kuullos pyhä vala ja lopussa Ju-
mala ompi linnamme. Voiko ko-

Tukineuvoston 
perinteinen 
viihdekonsertti

meammin konsertti alkaa!
Jo päiviä ennen konserttia ”pik-

kulinnut olivat laulaneet”, että 
ohjelmasta tulee sellainen, josta 
naisväki pitää; siis tunteellista ja 
tuttua. Todellakin. Alkuosaa hallit-
sivat Sibelius ja Merikanto. Cynt-
hia Makris ja Raimo Sirkiä vuorot-
telivat solisteina ja sitten duettona 
Merikannon Onnelliset ihanasti 
yhteen sointuvin äänin. Siitä on-
nesta Kaartin soittokunta meidät 
herätti rytmikkäällä Unkarilaisella 
marssilla (Berlioz: Marche Hong-
roise) väliajan kahvitauolle.

Väliajan jälkeen soittokunta 
aloitti Sami Hannulan johtamalla 
Wilhelm Tell –alkusoitolla (Rossi-
ni). Jatkossakin kuultiin tuttua ul-
komaista operettimusiikkia, poik-
keuksena vain Georg Malmstenin 
Ilta skanssissa Raimo Sirkiän esit-
tämänä. Sirkiän turvallisen peh-
meä ääni hiveli korvia myös Kál-
mánin Muistathan kai  -operetin 
osassa.

Kun Cynthia Makris kimalte-
levassa harsopuvussaan pääsi tul-
kitsemaan Lehárin Meine Lippen, 
sie küssen so heiss, olisi videoka-
mera ollut tarpeen. Käsivarsien il-
meikäs  koreografia teki esitykses-
tä audiovisuaalisen.  Myös vanhan 
tutun  Lili Marleenin  ja  englan-
tilaisen Webberin Memoryn  hän 
esitti nautittavan persoonallisella 
tyylillä.

Neuvostoajan modernin mu-
siikin luojan Kabalevskin  Colas 
Breugnon -oopperan pirteän ryt-
mikkään alkusoiton jälkeen kuul-
tiin meksikolaisen Augustin Laran 
kiihkeä Granada.

 Konsertin päätteeksi Cynthia 
Makris ja Raimo Sirkiä esittivät 
duettona Verdin Brindisi, ooppe-
rasta La Traviata. 

Lopuksi ylimääräisenä Sibeliuk-
sen säveltämä Jääkärien marssi. 
”Pikkulinnut” olivat oikeassa: 
mummu nautti konsertista.

Marjatta Konttinen
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Kolmas helmikuuta 2008. Ruu-
vaan mietteissäni Otsonkallion kor-
sun ovesta “Korsu” nimikylttiä irti. 
Meneillään on pieni historiallinen 
hetki. Vanha korsu on päättämäs-
sä parikymmentä vuotta kestänyt-
tä toimintakauttaan Espoon sota-
veteraanien hyväksi. Koko sen ajan 
ansiokkaasti korsun isäntänä toimi-
nut Unto Poutala on vuoden vaih-
teessa ilmoittanut korkeaan ikäänsä 
vedoten päättävänsä toimikautensa. 
Minua on pyydetty jatkamaan. Siir-
telen siis korsun irtaimistoa muuta-
man sadan metrin päässä Mennin-
käisentie 2:ssa sijaitsevaan uuteen 
korsuun. Vanhaan korsuun johta-
va jäinen ja liukas kalliokumpareen 
polku on vaarallinen kuljettava mo-
neen kertaan syli täynnä Neulaspo-
lun päässä odottavaan autooni. Oli 
korkea aika päästä eroon niin vaa-
rallisesta polusta. 

Muistelen aikaa vanhan korsun 
alkuaikoihin, jolloin minulla vie-
lä hyvin meni. Yhdistyksellä sen 
sijaan oli monenlaisia ongelmia. 
Korsu oli silloin ainoa vakituinen 

Korsun vaihto
toimitila, jossa uuden organisaa-
tion aikaansaamat monet jaostot-
pitivät kokouksiaan ja säilyttivät 
tarvikkeitaan. Vakituinen päivys-
tyskin järjestettiin tiedon kulun 
parantamiseksi. Tapiolan palve-
lutalon valmistuminen toi helpo-
tusta kokoustilaongelmiin. Ukon-
vaajan toimitilat toivat tullessaan 
pysyvän toimistotyöskentelyn. Ai-
kanaan päivystys lopetettiin ja leh-
temme toimitus jäi vanhan korsun 
pääasialliseksi käyttäjäksi. 

Korsun valtaus
Merkillinen vaihe oli oman kor-
sun valtaus. Yhdistyksestä erotettu 
henkilö ilmoitti korsun vuokraso-
pimuksen olevan hänen nimissään 
ja hän aikoi pitää korsun hallinnas-
saan. 

Panssarijääkäri Mauri Anttilan 
tukemana, minä entisenä jalkavä-
kialiupseerina valtasin  korsun jäl-
leen yhdistyksellemme. 

Muutossa tuli mieleen sodanai-
kaiset korsunvaihdot Ilves-Divi-
sioonan lohkolla Syvärillä. Kol-
men kuukauden etulinjavaiheen 

Korsussa 15 vuotta
Vanha Otsonkallion korsu tuli tu-
tuksi Ilmari Keräselle, sillä hän 
oli siellä päivystäjänä 15 vuotta.
– Se oli ihan mukava tehtävä. Pari 
tuntia meni siellä nopeasti.

Puhelin soi joskus useinkin, 
mutta sitten saattoi olla niin hiljai-
nen päivä, ettei tullut yhtään soit-
toa. Minulla oli aina jotain luet-
tavaa mukana, joten aika ei tullut 
pitkäksi. 

Soittajat kyselivät monenlaisia 
asioita. Kysyttiin tammenlehvän 
saannista, kunniamerkeistä, tilai-
suuksista, retkistä ja kuntoutuk-
sesta. Ilmoitettiin osoitteenmuu-
toksista ja joukosta poistuneista 
veteraaneista.

Päivystysvuorot järjesteli Ilma-
ri Korpi. Hän hoiti estyneen vete-
raanin vuoron ja vallankin kesällä 
hän joutui usein päivystämään. 

Niilo Ihamäki

jälkeen joukkue pääsi reservijouk-
kueen korsulle kuukaudeksi leväh-
tämään eli nykysanaston mukaan 
palautumaan. Siellä korsun vaihto 
oli yksinkertaista, koottiin tavarat 
hyllyltä reppuun, reppu ja konepis-
tooli selkään ja menoksi. 

Uusi korsu on Menninkäisentie 
2:n pihan puolella ja toimii ensi si-
jassa lehden toimitustilana. 

Yhteystietoni löytyvät yhdis-
tyksen lompakkomuistiosta. 

Väinö Rantio, 
korsun isäntä 

n i i l o  i h a m ä k i

n i i l o  i h a m ä k i

Korsun isännältä Väinö Rantiolta 
sujuu hyvin pieni nikkarointi.

Raimo Forstén ja Marjatta Kontti-
nen taittavat Espoon Sotaveteraa-
ni -lehteä.

Kunnostaan huolehtiva Ilmari Kerä-
nen päivysti pitkään vanhassa kor-
sussa.
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Helmikuun loppuun mennessä oli 
jäsenillemme osoitettuja kyselyi-
tä palautettu reilut 500 kpl, mikä 
vastaa noin 35 prosenttia kyse-
lyn saaneista. Tulos on mielestäm-
me hyvä ja jopa parempi kuin roh-
kenimme odottaa. Lämmin kiitos 
kaikille kyselyn palauttajille!

Oma lehtemme sai hyvää palau-
tetta. Lähes kaikkien mielestä leh-
temme on joko hyvä tai ainakin 
tarpeellinen.
Hyvin oli myös sosiaalijaoston 
sivu huomattu ja osa näyttää myös 
säilyttävän sen, vaikka koko lehti 
joutuisikin “hukkateille”.

Apua sosiaalijaostolta ei ollut ha-
kenut lähes puolet vastaajista, syy-
nä useimmiten vielä hyvä kunto 
eli eivät ole tarvinneet ylimääräis-
tä tukea. 

Mitä apua sitä tarvitsevat lähin-
nä kaipaavat?

Kuntoutus oli vahvasti esillä. 
Laitoskuntoutus on kokonaan Es-
poon kaupungin veteraanipalvelun 
tehtävänä. Valtiokonttori on tälle 
vuodelle lisännyt avustusta vete-
raanien kuntouttamiseen. Kuntou-
tusta voi hakea kerran vuodessa 
ja sitä saa 10 päivää. Tänä vuon-
nahan myös puolisot saavat saman 
10 päivää entisen 7 päivän sijasta. 
Tähän kuntoutukseen hakeudutaan 
entiseen tapaan lääkärin kautta Ve-
teraanipalveluihin. Espoon kau-
pungin omilla varoilla kaupunki 
on järjestänyt kuntoutuksia myös 
ulkomailla ja tehnee niin myös 
ensi vuonna.

Avokuntoutusta eli fysikaalista 
hoitoa, hierontaa ja jalkojen hoi-
toa hoitaa yhdistyksemme sosiaa-
lijaosto. Saamme siihen Espoon 
kaupungilta vuosittain määrätyn 
summan rahaa ja voimme auttaa 
taloudellisesti veteraanitunnuksen 
omaavia jäseniämme. Kuten so-
siaalijaoston sivulta ilmenee, ylin 
avustus tänä vuonna on 400 eu-

roa/vuosi. Avustukselle on asetet-
tu “katto” siitä syystä, että rahaa 
riittäisi mahdollisimman monel-
le veteraanille. Toivotaankin, että 
tätä etua käyttäisi useampi vete-
raani kuin mitä tähän mennessä on 
tapahtunut. Kaupunki haluaa vuo-
sittain tilityksen, kenelle avustuk-
sia on annettu.

Silmälaseista sosiaalijaosto on 
korvannut kaupungin 100 euron li-
säksi enintään 250 euroa. 

Veteraanikeräyksen rahoista 
olemme voineet ja teemme niin 
edelleen, järjestää kuntoutus- ja 
virkistysmatkoja ja -tilaisuuksia 
veteraanien lisäksi heidän puoli-
soilleen ja leskilleen. Sotaveteraa-
niliitto on määritellyt, mihin tar-
koituksiin mainittuja rahoja 
saadaan käyttää ja noudatamme 
luonnollisesti ohjeita. 

Asioita selvitetään lehtemme 
palstoilla ja ennen kaikkea kun-
toutussihteeri Pertti  Siren on val-
mis auttamaan.

Muista toivomuksista oli fysi-
kaalisen hoidon jälkeen siivous-
palvelujen ja yleensä koti- tai ul-
koalueiden hoitotoivomuksia. 
Siivouspalveluita sosiaalijaosto 
koeluontoisesti järjesti muutama 
vuosi sitten, mutta vapaaehtoisvoi-
mien vähäisyyden vuoksi joudut-
tiin toiminnasta luopumaan. Mai-
nittakoon kuitenkin, että alennetuin 
hinnoin siivousta, kaupassakäyn-
tiä ja muuta vastaavaa palvelua 
saa mm. Kaunialasta (ks. sosiaali-
jaoston sivu) tai Lähimmäisavusta. 
Veteraanipalvelun kanssa on asias-
ta keskusteltu ja sinne kannattanee 
ottaa yhteyttä. Omalta osaltam-
me viestitämme kyselyn tuloksia 
myös kaupungille.

Toivomuslistalla olivat niin ikään 
silmälasien hankinta, sairausku-
lujen avustaminen, terveydenhoi-
toon liittyvät asiat, ystäväpalvelua, 
kaveria ulkona liikkumiseen, kor-
jauskulujen korvausta jne. Nyt tar-

kastelemme kaikkia saamiamme 
vastauksia toivomuksineen ja arvi-
oimme, mihin toimenpiteisiin käy-
tettävissä olevilla voimilla
ja varoilla ensimmäiseksi ryhdy-
tään. Tiedotamme myös Espoon 
kaupungille saamistamme vies-
teistä (nimiä mainitsematta).

Tietoja omien tarpeiden mah-
dolliseen hoitamiseen saa Seniori-
neuvonnasta ma – pe 
klo 9 – 15 puh. 816 30265.

Espoon Sotaveteraanit ry
Sosiaalijaosto

Palautetta jäsenkyselystä

Kevään 2008 
ev. lut. seurakunnan 
tapahtumia
Veteraanipäivän kaksikielinen 
jumalanpalvelus
Tapiolan kirkossa 27.4. klo 10. 
Jumalanpalveluksen toimittavat 
kirkkoherrat
Antti Rusama  ja Roger Rönn-
holm.

Kaatuneiden muistopäivä
Kaatuneiden muistopäivänä 18.5. 
klo 10 
Espoon kirkossa kaksikielinen ju-
malanpalvelus, 
jonka jälkeen seppeltenlasku san-
karihaudoille
ja päiväjuhla seurakuntatalossa.
Juhlapuheen pitää prof. Sakari 
Heiskanen 
aiheesta poikasina ilmavoimissa.

Veteraanileiri Hvittorpin leiri-
keskuksessa 28–30.5. 
Lähtö Kivenlahdesta Ankkurin py-
säkiltä klo 9.00.
Ajoreitti Veteraanitalon, Olarin, 
Niittykummun,
Tapiolan Etolan, Leppävaaran, Vi-
herlaakson ja
Espoon keskuksen kautta.
Kaikki eri järjestöihin kuuluvat ve-
teraanit tervetuloa!
Ilmoittautumiset  Kerttu Rajalal-
le  puh. 466 050.
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Teki mieli laittaa tuohon otsik-
koon: Soukan kirjasto, Espoon pa-
ras kirjasto, sillä niin hyvä se on. 
Mutta toiset kirjastot olisivat voi-
neet moisesta loukkaantua, joten 
paras olla käyttämättä superlatii-
veja. Riittää kun vien aina jouluksi 
pienen kukan kirjaston pöydälle. 
Mikä siinä Soukan kirjastossa sit-
ten on hyvää? No se, että se täyttää 
kirjaston käyttäjän kannalta kirjas-
ton tärkeimmän vaatimuksen: siel-
tä on helppo löytää mieluinen kir-
ja. 

Ei ole nimittäin hirveän muka-
vaa kulkea täpötäysien kirjahylly-
jen välissä ja etsiä etenkin alahyl-
lyiltä luettavaa ja varsinkin, kun 
kirjat ovat pystyssä eivätkä pääl-
lekkäin, jolloin olisi paljon hel-
pompi nähdä kirjojen nimet. Mutta 
kirjathan on ikiaikoja pistetty hyl-
lyihin, myös kotikirjastoissa pys-
tyyn. 

Soukassa ei ole tätä ongelmaa. 
Tosin sielläkin kirjat ovat hyllyissä 
perinteisesti, mutta kirjojen löytä-
mistä helpottavat monet pöydät ja 
irralliset, kolmelle taholle avautu-
vat pystyhyllyköt, joihin kirjat on 
pantu esille aiheen mukaan ja jois-
ta kirjan otsikko paistaa silmiin en-
simmäisenä. Nämä ns. kasvokkain 
asetetut kirjat on jaettu omiin ryh-
miinsä ja omiin pöytiinsä. On muis-
telmakirjallisuus, seikkailukirjat ja 
dekkarit, kaunokirjallisuus, viih-
de, historia ja elämäkerrat ja tuo-
reimpana uutuutena bestsellerit. 
Ja eivätkös vain lastenosastollakin 
ole Harry Potterit ja muut suosikit 
omilla pöydillään esillä! 

Kyllä on Soukan kirjastossa tosi 
viitseliäs henkilökunta. Jopa niin 
viitseliäs, että kun viime talvena 
innostuin lukemaan toisen maa-
ilmansodan merisodasta kertovia 
brittiläisen Douglas Reemanin 
huippuhienoja kirjoja, Soukan kir-
jaston henkilökunta tilasi minulle 
Espoon eri kirjastoista koko saata-
villa olevan Reemanin tuotannon 
eli yhteensä 16 teosta. Loistavaa 
palvelua! 

Soukan kirjasto - 
hyvä kirjasto

Tänä keväänä halusin laajentaa 
toisen maailmansodan tietämys-
täni lukemalla myös länsiliittou-
tuneiden vastapuolen taisteluista 
kertovia kuvauksia. No. Minulle-
han etsittiin heti mm. teos viime 
sodan suurimman sotalaivan, sak-
salaisen Bismarckin viimeisestä 
- ja ainoasta - taistelusta brittejä 
vastaan. Tuo mahtava alushan ehti 
olla merillä vain yhdeksän päivää, 
kun vastapuoli upotti sen. 

Ja kun olin esittänyt toiveeni toi-
sen maailmansodan meritaistelu-
ja koskevista teoksista, niin enkös 
seuraavalla käynnilläni nähnyt jo 
eräälle pöydälle aseteltuina toivei-
tani vastaavia teoksia! Olen todel-
la kiitoksen velkaa Soukan kirjas-
ton hienolle, aikaansa seuraavalle 
henkilökunnalle, joka näyttää täyt-
tävän asiakkaan pienimmätkin toi-
vomukset. 

Kirjallisuuden lisäksi Soukan 
kirjasto, kuten muutkin lähikirjas-
tot, tarjoaa tietysti myös lehtisiä, 
musiikkiäänitteitä, videoita ja elo-
kuvia ja tietysti siellä on asiakkai-
den käytössä tietokonepalvelu ja 
lukusali. Lapsille järjestetään satu-
tuokioita.

Omaa käsitystäni Soukan kir-
jaston asiakaspalvelusta ja hie-
nosta kirjojen esillepanosta vah-
visti uuden ”vaihtojohtajan” Outi 
Melénin toteamus: ”Heti tulles-
sani tänne Soukan kirjastoon pa-
nin merkille saman asian kuin te-
kin. Täällä on asetettu kirjat esille 
todella hyvin, asiakkaan on vaiva-
tonta löytää pöydiltä mieleistään 
luettavaa.”

Kirjaston johtaja Outi Melén 
tuli Soukkaan Pasilan pääkirjas-
tosta, jonne puolestaan Soukan 
kirjaston toimistopäällikkö Sol-
veig Stormbom siirtyi viiden kuu-

kauden vaihtoon. Soukasta Melén 
siirtyy vakituiseksi Tapiolan kir-
jastoon, minne hän vie mukanaan 
vinkkejä Soukan kirjaston toimin-
nasta. Varsinkin juuri kirjojen esil-
lepanosta.

”Soukan kirjastossa on kiinni-
tetty erityistä huomiota juuri ai-
neiston esillepanoon”, Outi Melén 
korostaa. ”Soukan kirjasto haluaa 
tarjota asiakkailleen henkilökoh-
taista, ystävällistä ja ammattitai-
toista palvelua. Henkilökuntamme 
on mukana myös Espoonlahden 
uuden aluekirjaston suunnittelus-
sa. Kehitämme jatkuvasti myös 
yhteistyötä koulujen ja opettajien 
kanssa.”

Outi Melén kertoi, että Soukan 
kirjasto aloitti vuonna 1972 ja oli 
hyvin suosittu heti alusta alkaen. 
Ensimmäinen johtaja Anneli Oja-
la työskenteli Soukassa peräti 25 
vuotta. Hänen ajastaan ja kirjaston 
alkuvuosista voi lukea v. 2006 il-
mestyneestä Tuovi Määttäsen toi-
mittamasta Espoon kirjastotoimen 
historiasta ”Kun pienestä tuli suu-
ri”. Teos löytynee Espoon kirjas-
toista.

Tätä nykyä Soukan kirjastos-
sa työskentelevät johtajan lisäksi 
Marja Ajo, Merja Buben, Leena 
Ruskeepää ja osa-aikaisena Pau-
la Järveläinen. Apuna on usein 
siviilipalvelusmies ja väliaikaisia 
työntekijöitä. Heitä kaikkia saam-
me me soukkalaiset kiittää hyvästä 
palvelusta. Me odotamme (ja hen-
gessämme harmittelemme) jo  jän-
nittyneinä tulevia vuosia, jolloin 
Soukan kirjasto siirtyy tilanahtau-
den takia väljempiin tiloihin Es-
poonlahteen. Anja Katavisto
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Outi Melén ja Leena Ruskeepää 
hoitavat Soukan kirjastoa esimer-
killisen hyvin.



9

Kisakallion 
Urheiluopisto, Lohja
5-9.5. 2008
Majoitus 2 hengen huoneissa uu-
dessa hotellissa
Talon puolesta päivittäin 4x45 
min. liikuntaa, kuten
vesijumppaa, voimistelua, curlin-
gia ja ulkoilua
Myös omaa aikaa ja oma illanviet-
to
Kimppakuljetus tai linja-auto ylei-
sillä vuoroilla
Viikko on osallistujille maksu-
ton

Kylpylähotelli Päivä-
kumpu, Karjalohja
11-16.8. 2008
Huoneet ja muut tilat on uusittu. 
Majoitus päärakennuksessa 2 hen-
gen huoneissa

Talon puolesta kaksi sosiaali-

työntekijän ja fysioterapeutin ryh-
mäkeskustelua, puolihieronta ja 
mahdollisuus osallistua yleiseen 
lomaohjelmaan sisällytettynä ren-
toutus ja allasjumppa. Ryhmä voi 
osallistua myös kaikille Päivä-
kummun asiakkaille yhteisesti jär-
jestettäviin lomaohjelmiin. Kerran 
viikossa on ollut tanssi-ilta.

Sauna, allasosasto ja kuntosa-
li ovat käytössä niiden aukioloai-
kana

Viikko on RAY:n tukema. Täl-
löin jokaisen on täytettävä RAY:n 
lomake toukokuun loppuun men-
nessä. Ne palautetaan kuntoasi-
oiden hoitajalle. RAY:n hyväksy-
mille lähetetään henkilökohtaiset 
kutsut

Kimppakuljetus tai linja-auto 
yleisillä vuoroilla. Huom! Autolla 
hotellin pihaan
Viikko on osallistujille maksu-
ton

Piirin viikko
Kisakallion Urheiluopisto 
8-12.9. 2008

Viikolle yhdistyksestämme vähin-
tään 8 henkilöä

Tarkemmin piirin lehdessä
Tilausbussi Tapiolan kautta
Viikko on yhdistyksemme jäse-
nille maksuton

Ilmoittautukaa jo keväällä. Päi-
väkumpuun toukokuun lop-
puun mennessä
Jos paikkoja on vielä piirin vii-
kolle jäljellä, voi niitä kysellä 
16.8. saakka

Ilmoittautuminen kaikille vii-
koille
Pertti Sirén puh. 044-03 03 142

Espoon Sotaveteraanit ry:n sosiaalijaoston 
järjestämät kuntoutus- ja hyvän olon viikot

Espoon Mankkaalla on pitkäai-
kaispotilaitten Taavinkoti, jossa on 
mahdollista viettää elämän ehtoo-
puolta ja saada ympärivuotista vaa-
tivaa hoitoa. Kodin erään huoneen 
seinällä on valokuvasuurennos Es-
poon Sotaveteraanikuorosta. Siinä 
he juhlapuvuissaan ja kunniamer-
keissään seisovat eduskuntata-
lon sisätiloissa. Merkillisesti aika 
on kulunut, mutta se, mitä kerran 
päätettiin, on täyttänyt suurimmat-
kin odotukset. Päätettiin perustaa 
kuoro. Kuoron ensimmäinen lau-
lunjohtaja dir.mus. Yrjö Wende-
lin sävelsi Alpo Varjolan tekstiin 
kuorolle omistetun laulun Nyt on 
tullut laulun aika, veljet!  Niin lau-
laen on kulunut lähes kolmekym-
mentä vuotta.

Kuorolaiset käyvät vielä jokai-
sena perjantai-iltana lauluharjoi-
tuksissa. Tänä helmikuun ensim-
mäisenä perjantaina kuorosta lähti 

Sotaveteraanikuoron laulajia Taavinkodissa

noin vahvistetun kvartetin verran 
laulajia Taavinkotiin. Musiikki tuo 
hyvin suuren virkistyksen hoito-
kodin arkeen. Niin olikin juhlasali 
täyttynyt potilaista ja henkilökun-
nasta. Kuoronjohtajana toimi Kai 
Vahtola.

Nouse laulu, kaiu, nouse tai-
vohon, rinnastamme poista mur-
he rauhaton - - . Niin terveydeksi 
saamme kokea hyvän musiikkihet-
ken. Lukemattomia kertoja on Es-
poon Sotaveteraanikuoro kajautta-
nut ilmoille ja yleisön sydämeen 
tämän tunnetun L. Spohren sävel-
tämän mieskuorolaulun.

Saamme olla kiitollisia, että 
isänmaallisessa kuoroperinteessä 
on useita kulumattomia ja unoh-
tumattomia lauluja. Myös Mart-
ti Turusen sovittama kansanlaulu 
Kotimaani ompi Suomi on jäänyt 
sydämeemme soimaan. Tässäkin 
tilaisuudessa pieni kuoro lauloi 

niin lämpimästi eläytyen, että ai-
nakin allekirjoittaneella oli jälleen 
silmä kostumassa. Alkuperäisen 
sanoituksen tekijä on jo ammoin 
sanonut: ”Suomenmaan, jos Luoja 
sallis olla aina vapaan maan!”

Myös usein kuullulla Ehrströ-
min sävellyksellä Lähteellä on 
vankat perinteet. Perimätiedon 
mukaan runo Vid en källa (Läh-
teellä) olisi J.L .Runebergin kir-
joittama runo Ruovedellä nykyisin 
turistikohteena olevasta Runeber-
gin lähteestä. Itse Elias Lönnrot 
on suomentanut Runebergin alku-
peräisen tekstin.

Kuoro laulaa jokaisen harjoituk-
senkin jälkeen Ahti Sonnisen sä-
veltämän iltavirren. Illan tullen, 
Herrani, mulle suojas anna - -. 
Niin tänäkin helmikuun sateisena 
iltana.

Aino Eerikäinen
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Ikäihmiset
ja lääkkeeet
Psyykenlääkkeitä käytetään Suo-
messa enemmän kuin muissa mais-
sa. Muuten suomalaiset kuluttavat 
lääkkeitä kohtuullisesti, totesi pro-
fessori Heikki Vapaatalo maanan-
taiesitelmässään 3.3. Mutta vain 
puolet potilaista ottaa lääkkeensä 
oikein. Muistin ja näön heikkene-
minen saattaa aiheuttaa ongelmia, 
esimerkiksi pakkauksia on hanka-
la avata. Joskus hoito-ohjeet ovat 
liian monimutkaisia. Kipua lievit-
tävien lääkkeiden vaikutuksella on 
katto, josta suuremmilla annok-
silla teho ei parane, mutta haitta-
vaikutukset lisääntyvät. Usean sa-
malla mekanismilla vaikuttavan 
lääkkeen yhtäaikainen käyttö ei 
paranna tehoa, mutta lisää sivuvai-
kutuksia. Nykyisten tulehduskipu-
lääkkeiden ongelma on, että tuleh-
dusta poistava teho kulkee rinnan 
ruoansulatuskanavaan ja munuai-
siin kohdistuvien haittavaikutus-
ten kanssa.

65 ikävuoden tienoilla elimis-
tössä tapahtuu muutoksia, jotka 
vaikuttavat lääkkeiden kiertoon. 
Lääkkeiden haittavaikutukset ovat 
ikäihmisillä samat kuin nuorem-
milla, mutta iäkkäät ovat herkem-
piä. Haittojen tunnistaminen on 
vaikeaa, sillä ne voivat muistuttaa 
sairauden oireita. Monilääkitys li-
sää haittojen riskiä ja vaikeuttaa 
tunnistamista. Ikäihmisille aiheu-
tuvat haitat ovat vaikeampia kuin 
nuoremmilla ja korjaantuminen on 
hidasta. Ikäihmisen uuteen lääke-
hoitoon lääkäri suhtautuu kriitti-
sesti ja  harkitsee, onko lääkkeestä 
enemmän haittaa kuin hyötyä.

 - NI       

“Äiti joutui vasten tahtoaan luke-
maan toisten kirjoittamia tekstejä. 
Hänelle annettiin paperi ja käsket-
tiin: ’Lue!’ Varmemmaksi vakuu-
deksi vedettiin laatikosta pistooli 
pöydälle.” 

Näin kertoi apulaisprofessori 
Raili Virtanen äidistään Espoon 
Rintamanaisten helmikuun kuu-
kausikokouksessa Tapiolan pal-
velukeskuksessa. Saimi Virtanen 
tunnettiin sinä Petroskoin Tiltuna, 
joka radiossa kaiutti niin suoma-
laisille rintamasotilaille kuin ko-
tirintamalle uskoa puna-armeijan 
voittoon. 

Kuopiossa 1906 syntynyt Saimi 
Virtanen oli perheensä kanssa tul-
lut Neuvosto-Karjalaan 1930 kär-
sittyään Suomessa valtiopetoksen 
valmistelusta saamansa vankila-
tuomion. Hän pääsi Petroskoin ra-

Petroskoin Tiltu oli 
Suomessa syntynyt 
Saimi Virtanen

dion kuuluttajaksi. Kolmen lapsen 
äitinä Saimi Virtanen sai kokea 
Stalinin vainonajat, kun aviomies 
Emil Virtanen vangittiin syksyllä 
1937 ja teloitettiin. 

Sodan aikaisia propagandateks-
tejä kirjoittivat Tuure Lehen, Ar-
mas Äikiä, Inkeri Lehtinen ja 
Paul Aho. “Äiti joutui lukemaan 
niitä sydän kurkussa, sillä hän ra-
kasti Suomea”, Sylvi Virtanen ker-
toi. 

Saimi Virtasen radiotyö Neu-
vosto-Karjalassa kesti 25 vuotta. 
Hän kuoli 1969 ja haudattiin Pet-
roskoin Suolusmäen hautausmaa-
han.                                          - Nl 

Raili Virtanen kertoi, että hänen äi-
tinsä pakotettiin lukemaan neuvos-
topropagandaa.

Saimi Virtanen syntyi Kuopiossa 
1906.
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Veteraaniporukassa on kiistelty, 
saako kännykän akun kestoai-
kaa pidennetyksi sillä, että kat-
kaisee virran yöksi. Mia Häy-
rinen Elisa Shopit Tapiolasta, 
saako akulle jatkoaikaa virran 
katkaisulla?
– Vanhoihin kännyköihin, joissa 
on vain välttämättömät perustoi-
minnot, virran katkaisulla ei ole 
merkitystä. Mutta uudemmis-
sa, monikäyttöisissä kännyköis-
sä virran katkaisulla saattaa hiu-
kan säästää. Määrästä en osaa 
sanoa mitään. Mutta parempi kei-
no akun kestoiälle on se, että antaa 
akun joskus tyhjentyä ihan koko-
naan eikä kytke sitä laturiin, vaik-
ka teksti ruudussa kertookin, että 
akusta virta on loppumassa.
Entä kuluttaako laturi sähköä, 
jos se on kytketty pistorasiaan, 
mutta ei kännykkään?
–Kyllä se vähän sähköä kuluttaa.

Niilo Ihamäki

Pikapuhelu

Näin otsikoi Länsiväylä haastatte-
lun, jossa kerrottiin Toivo Nikan-
derin valinnasta Espoon vuoden 
eläkeläiseksi. Tämän huomion-
osoituksen hän sai syksyllä 2003 
Espoon Vanhusneuvoston järjestä-
mässä syysjuhlassa. Samanlainen 
teräsvaari hän on nyt 93-vuotiaana 
4-5 vuotta vanhempana. 

Toivo Nikander syntyi helmi-
kuussa 1915 Turussa, mutta vietti 
lapsuutensa ja nuoruutensa Paimi-
ossa. Hän joutui heti kansakoulusta 
päästyään raskaaseen ruumiilliseen 
työhön sahalle. Häntä kiinnostivat 
kuitenkin koneet, ja niin hän ha-
keutui Turun Teollisuuskouluun, 
josta aikoinaan valmistui konetek-
nikoksi. Talvisodassa hän palveli 
autokomppaniassa Kannaksella ja 
jatkosodassa poltto ainehuollossa 
Laatokan pohjoispuolella. 

Sodan jälkeen hän työskenteli 

Teräsvaari 
Nikander

suunnittelijana konepajoilla, pisim-
pään Raumalla, ja vuodesta 1956 
eläkkeelle siirtymiseen saakka Val-
tion Viljavaraston palveluksessa 
Helsingissä viljasiilojen suunnitte-
lijana. Näihin tehtäviin hänet hou-
kuteltiin vielä eläkeläisenäkin. 

Toivo Nikander vihittiin vuonna 
1920 syntyneen Margitinsa kans-
sa avioliittoon juhannuksena 1942, 
joten viime juhannuksena vietettiin 
Nikanderien 65-vuotis hääpäivää. 
Heillä on kaksi poikaa. Nikande-
rit ovat asuneet kauan Leppävaa-
rassa ja asuvat siellä edelleen Ha-
rakantiellä.

Monen harrastuksen mies 
Toivo Nikander on hymyilevä, 
kaikille ystävällinen henkilö, joka 
on erinomaisessa fyysisessä kun-
nossa. Hän lenkkeilee ja käy kun-
tosalilla, on tanhunnut viime vuo-
siin saakka, ja tanssiminen sujuu 
edelleen sulavasti. Hänellä on 
useita harrastuksia: hän maalaa, 
soittaa sähköurkuja, käyttää tieto-
konetta ja videoi. Hän on kirjoitta-
nut pieniä näytelmiä, lähinnä sket-
sejä, joita hän on myös ohjannut 
ja usein toiminut itsekin näytteli-
jänä. Näitä on esitetty esimerkik-
si Espoon Vanhusneuvoston järjes-
tämissä juhlissa. Hän ajaa edelleen 
autoa ja hyvin ajaakin.Tämän olen 
todennut, kun hän ystävällisenä 
henkilönä ja kimppakyytien puo-
lesta puhujana on usein kyydinnyt 
minua, autotonta naisihmistä. 

Järjestötoiminnassa hän on ol-
lut mukana muun muassa Leppä-
vaaran Eläkkeen saajissa ja Espoon 
Sotaveteraaneissa. Sotaveteraanei-
hin hän on liittynyt vuonna 1982. 
Pohjoiseen toimintajaostoon hän 
on kuulunut vuodesta 1999 alka-
en ja toiminut jaoston aloiteky-
kyisenä ja idearikkaana puheen-
johtajana vuodesta 2004 alkaen. 
Yhdistyksen hallitukseen hän kuu-
luu neljättä vuotta. 

Energiaa riittää
Palstarinteellä hän on käynyt ah-
kerasti ja toiminnan miehenä tart-
tunut milloin mihinkin käytännön 
työhön. Hänellä on sinne tullessaan 
ollut usein työkalupakki auton ta-
kakontissa, ja niin pienet korjaus-
työt ovat sujuneet. Kun Palsta-
rinteen pitkäaikainen isäntä Niilo 

Pankka sairastui keväällä 2006, 
ja uusi isäntä löytyi vasta syksyn 
kynnyksellä, Toivo Nikander ja 
Aimo Virkki hoitivat Palstarin-
teen isännyyttä, niin että keväällä 
suunnitellut tilaisuudet saatiin pi-
dettyä. Margit-rouvan löysi taval-
lisesti Palstarinteen keittiöstä. 

Pari juttua, jotka kuvastavat Toi-
vo Nikanderin energisyyttä. Hän ja 
Margit ovat matkustelleet paljon 
ryhmämatkoilla, mutta myös kah-
destaan. Kun Toivo oli vielä työ-
elämässä, hän käytti toisinaan ke-
sälomansa ajelemalla Margitin 
kanssa pitkin Eurooppaa, ja he sel-
visivät kaikesta, vaikka kumpikaan 
ei osaa lainkaan vieraita kieliä.

Eräänä kesänä ehkä pari vuot-
ta sitten veteraanit päättivät kar-
sia Palstarinteen ’majan’ edessä 
kasvavista puista häiritsevän pit-
kiä oksia. Joku toi pitkävartisen 
oksasahan, ja niin tämä yhdeksän-
kymppinen kiipesi notkeasti teras-
sin katolle ja sen reunalla seisten 
ryhtyi katkomaan oksia. Margit ja 
minä istuimme puutarhakeinussa 
ja pelkäsimme, mutta kaikki sujui 
onnellisesti.

Kerran oli meitä joitakuita mak-
karan paistossa grillikatoksessa, ja 
huomattiin, että ylhäältä talosta pi-
täisi noutaa jotakin. Ennen kuin ku-
kaan meistä muista ennätti liikah-
taa, tämä joukon vanhin oli jo täyttä 
vauhtia harppimassa mäkeä ylös.

Ehkäpä saamme vielä juhlia Toi-
vo Nikanderin satavuotispäivää. 

Pirkko Heikkinen 

Margit ja Toivo Nikanderin avioliitto 
on kestänyt jo 65 vuotta.
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Yrjö Hassi 1922-2008 

Espoon Sotaveteraanit ry:n pu-
heenjohtajana toiminut Yrjö Has-
si kuoli kotonaan 9.2.08. Hän oli 
syntynyt Jämsässä 3.8.1922. Has-
si oli metsäneuvos ja maat.met-
sät. kunniatohtori. Elämäntyönsä 
Yrjö Hassi teki MTK:n metsäosas-
ton päällikkönä ja sittemmin Suo-
men Metsäteollisuuden Keskuslii-
ton johtajana. 

Hassi osallistui jatkosotaan ja 
Lapin sotaan. Espoon Sotaveteraa-
nit ry:n puheenjohtajana hän toimi 
1997-2001. 

Kun tukineuvostoon kuulunutta 
Hassia pyydettiin yhdistyksen pu-
heenjohtajaksi, hän 1999 tehdys-
sä haastattelussa kertoi asiaa “hiu-
kan harkinneensa”. Eräät kaverit 
olivat pelotelleet ilkikurisesti, mil-

laiseen liemeen hän joutuisi. Jäl-
keenpäin pelottelut osoittautuivat 
turhiksi, sillä “asiat sujuivat hyvin 
hyvän yhteistyön ja talkoohengen 
merkeissä”. Yrjö Hassi pohdiskeli 
yhdistyksen 40-vuotisjuhlien aat-
tona: “Kymmenen vuoden pääs-
tä joukkomme on melkoisesti har-
ventunut. Mutta varmaan vielä 
silloinkin jäljellä oleva tervaskan-
tojen ryhmä pitää 50-vuotisjuhlat. 
Terveisiä heille!” 

Yrjö Hassi kutsuttiin kunnia-
jäseneksi 2001. Viimeiseen asti 
hän oli ahkera maanantaiesitelmi-
en kuuntelija. Usein hän täydensi 
asiantuntevasti kuultua esitelmää 
tai esitti perusteltuja kysymyksiä 
esitelmöitsijälle. 

Näkövamman vuoksi hän ker-
toi elämänpiirinsä pienentyneen, 
mutta sopeutui rauhallisen luon-
teensa mukaisesti muuttuneeseen 
tilaansa. 

“Maanantaisessa esitelmätilai-
suudessa 25.2.valistusjaoston pu-
heenjohtajan Hannu Särkiön ke-
hotuksesta yhdistyksen entisen 
puheenjohtajan muistoa kunnioi-
tettiin hiljaisella hetkellä. 

Yrjö Hassi siunattiin viimeiseen 
lepoon Leppävaaran kirkossa lau-
antaina 23.2.2008.  

Niilo Ihamäki

Talvisodan päättymisen muisto-
päivänä maalikuun l3. päivänä 
nostettiin liput salkoihin Tapiolas-
sa Espoon Kulttuurikeskuksen au-
kiolla. Puheessaan Lenno Järvi 
muistutti, että talvisodan menetyk-
set olivat suuret, mutta maamme 
selvisi  uskomattoman vaikeas-
ta tilanteesta. Maa säilytti itsenäi-
syytensä. Toteutui Lutherin sana: 
”Kun kanssamme on Jumala, ken 
meiltä voiton estää!” Monen mie-
lestä oli tapahtunut ihme. Pieni 
maa saa aina varautua myös ahdis-
tuksen aikoihin. Saamme pyytää 
vastakin: Anna meille uhrimieltä.

Talvisodan 
päättymistä 
muistettiin

Aamupäivällä laskettiin seppe-
le Espoon sankarihaudalle. Illalla 
Tapiolan kirkossa pidetyssä muis-
tojuhlassa kuultiin Kaartin soitto-
kunnan ja Espoon sotaveteraani-
kuoron esityksiä.

Puheenjohtaja Eino Luostari-
nen piti Neuvostoliiton väitteitä 
sodan syttymisestä käsittämättö-
minä. Miten voi pieni Suomi uhata 
suurvaltaa. Ehkäpä Neuvostoliitto 
halusikin Kannaksen hyvin hoide-
tut pellot, tehtaat ja koskivoimat.  

Lippuamiraali Antero Karu-
maa sanoi tuntevansa suurta luot-
tamusta nykyisessä asepalveluk-
sessa oleviin miehiin ja naisiin. He 
kantavat vastuuta veteraanien pe-
rinnöstä. Suomen turvallisuus on 
tänään vahvempi kuin koskaan ai-
kaisemmin, vakuutti lippuamiraali 
Karumaa.                                - NI   

Lippuamiraali Antero Karumaan mu-
kaan suomalaiset nuoret arvostavat 
perinteisiä suomalaisia arvoja .

Eino Luostarinen muistutti, että 
Mainilan laukausten tunnustaminen 
valheeksi vei kymmeniä vuosia.
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Lento-osasto Kuhlmeyn Stukat 
suorittivat yli tuhat lentoa kesällä 1944
Kooste Kannaksen torjuntataisteluista

Korkealta virkamiestasolta on lau-
suttu, että Tali – Ihantalan taistelu 
on myytti. Tosin ilman Kannaksen 
torjuntataistelua venäläiset olisi-
vat olleet ”myytteineen” Helsin-
gissä parissa viikossa kuten Stalin 
uumoili, mutta sitkeä vastarinta ja 
valtavat venäläisten kärsimät tap-
piot saivat Stalinin toisiin aatoksiin 
ja kiirehtimään Berliiniin. Me, jot-
ka elimme sitä aikaa, pelkäsimme 
Viron kohtaloa.  Meillä oli hätä.
Armeijamme teki parhaansa, mut-
ta apua oli pyydettävä sieltä mis-
tä sitä sai. Asetoimitukset ja uu-
det panssarintorjunta-aseet olivat 
tervetulleita, mutta saksalaisesta 
lento-osasto Kuhlmeystä on Suo-
messa vallinnut syvä hiljaisuus 
erityisesti ylemmällä virkamies-
tasolla ja politiikan tekijöiden pa-
rissa. Suomalaiset rintamamiehet 
ja lentäjät ovat aina osanneet ar-
vostaa tämän taisteluosaston teho-
kasta toimintaa, joka suuresti aut-
toi neuvostojoukkojen etenemisen 
pysäyttämisessä.

Suomen rauhanpyrkimykset
13.3.1944 Mannerheim antoi me-
neillään oleviin neuvostokosketuk-

siin liittyen hallitukselle ja edus-
kuntaryhmien puheenjohtajille 
seuraavan lausunnon: ”Hyökkäys 
on tulossa, jos rauhanneuvottelut 
hylätään ja jokaisen pitäisi olla tie-
toinen siitä, mihin tämä hyökkäys 
tulee viemään. Venäjä tahtoo ja voi 
käyttää Suomea vastaan voimansa. 
Siis hyökkäys tulee, jos rauhaneh-
dot hylätään -  Oma voima ei riitä, 
apua voi saada vain Saksasta, siel-
tä vain saksalaisten pitkään kärttä-
mällä valtiosopimuksella”. (Jäger-
sköld s. 457)
1944  keväällä Hitleriä ärsyttivät 
Suomen rauhantunnustelut ja hän 
määräsi täydellisen asevientikiel-
lon.
19.3.se sitten kaksi päivää myö-
hemmin peruttiin, mutta vilja- ja 
asetoimitukset kävivät epäsään-
nöllisiksi. 
26.3. Paasikivi ja Enckell kävi-
vät Moskovassa kuulemassa rau-
hanvaatimukset. Ne hylättiin edus-
kunnan istunnossa.
12.4. Suomen hallitus antoi Stali-
nille kieltävän vastauksen.
13.4. viljan tuonti lopetettiin koko-
naan. (Soikkanen. Valtioneuvoston 
historia II s. 191).
19.4. saksalaisten näkemyksen 
mukaan rauhantunnusteluista joh-
tuva kriisi oli ohi, mutta vilja- ja 
asetoimitusten rajoituksia purettiin 
vähitellen.
9.6. mennessä Neuvostoliitto ko-
kosi Suomen vastaiselle rintamal-
le 41 Div. eli 450 000 miestä, yli 
800 panssarivaunua, joista Karja-
lan kannakselle A 21 ja A 23 eli 24 
Div. (260 000 sotilasta). Tykke-
jä, kranaatinheittimiä, ilmatorjun-
tatykkejä ja raketinheittimiä oli n. 
7 500 kpl. Panssarivaunuja ja ryn-
näkkötykkejä n. 630 ja operaatioi-
ta tukemaan 980 lentokonetta.

Hyökkäyksen valmistelu al-
koi voimakkaalla tykistökeski-

tyksellä, johon osallistuivat myös 
Kronstadtin linnoituksen tykit 
ja  Itämeren laivaston suurimmat 
alukset.
10.6. Varsinaista läpimurtohyök-
käystä edelsi raivokas yli kah-
den tunnin yhtämittainen tykistö-
keskitys murtokohtaan ja satojen 
pommi-, hävittäjä- ja maataistelu-
koneiden rynnäköinti suomalais-
joukkojen asemiin. Läpimurto on-
nistuikin Valkeasaaren lohkolla 
useiden divisioonien voimin. 
11.6. Suomen yleisesikunnan pääl-
likkö jalkaväen kenraali Erich 
Heinrichs pyysi ampumatarvik-
keiden tuonnin vapauttamista. Nii-
den viennin Hitler oli kieltänyt. 
Tässä vaiheessa tasavallan pre-
sidentti ja ulkoministeri vastus-
tivat avunpyytämistä Saksalta. 
(Soikkanen. Valtioneuvoston his-
toria II s. 196).
12.6. Marsalkka Mannerheim pyysi 
asetoimitusten jatkamista ja Stuka-
osastoa Suomen maa- ja ilmavoi-
mien tueksi. Samana iltana Hit-
ler teki päätöksen lähettää apua, 
joka käsitti materiaalia, taistele-
via yksiköitä ja ilmatukea.
Apua pyydettiin OKW:ltä (Sak-
san armeijan ylipäälliköltä) siis 
sotilaat sotilailta.
13.6. rajoitukset poistettiin lopul-
lisesti, mutta Hitler vaati Suomen 
hallitukselta kiinteämpää sopi-
musta taisteluiden jatkamisesta tai 
Saksa lopettaa avun ilman sitä.
13.6. venäläisdivisioonien etene-
minen kilpistyi suomalaisten vas-
tarintaan Kuuterselän ja Kivenna-
van alueella.
14.6. Kuuterselässä alkoi venä-
läisten tulivalmistelu. Lentopom-
meja 324 tn maaneliökilometrille 
ja tykistöä oli 250 putkea rinta-
makilometriä kohden. Venäläi-
set maataistelukoneet (IL 2)saat-
toivat rynnäköidä melko vapaasti 
rintamalinjojen yllä, kun venäläi-
set saattohävittäjät sitoivat suo-
malaiset hävittäjäkoneet ilma-
taisteluihin. Myös suomalaiset 
pommikoneet tarvitsivat oman hä-
vittäjäsuojansa, joten suomalaisia 
hävittäjiä ei riittänyt kaikkialle. 
16.6. saapui Immolaan lento-
osasto Kuhlmey 1./SG 3 ( JU 87 
syöksypommittajia) eli 44 Stukaa, 
joiden aseistuksena: kaksi 20 mm 
tykkiä ja kaksi 7,9 mm koneki-

Harry Yletyinen palveli jatkosodan 
aikana päämajan radiopataljoonas-
sa radiotiedustelijana. 
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vääriä. Rungon alle pommiripus-
timeen 500:n tai 250 kilon pom-
mi, siipiripustimiin neljä 50 kilon 
pommia. Saapui myös 1./NAGr 5 
tiedusteluyksikkö Messerschmitt 
Bf 109G, yksi 20 mm tykki ja kak-
si 13 mm konekivääriä. Lisäksi 12 
kuljetuskonetta tuoden mm.110 
kpl panssarikauhuja ja niiden am-
muksia. Kaikkiaan panssarikauhu-
ja tuli 1554 kpl ammuksineen.
Saapui myös hävittäjärykment-
ti 54:n toinen laivue (II JG 54:n 
Focke-Wulf 190 A-6) 34 hävit-
täjää, jotka ryntäsivät jo samana 
päivänä ilmataisteluun suomalais-

hävittäjien avuksi aseistuksena ko-
neissa neljä 20 mm tykkiä ja kaksi 
7,95 mm konekivääriä.
16. – 20.6. saksalaiset saavuttivat 
71 ja suomalaiset saatuaan lisäka-
lustoa 112 ilmavoittoa. 

Kuhlmeyn osaston lentäjät oli-
vat kokeneita sodankävijöitä, mo-
nella satoja sotalentoja kuten

Lento-osato Kuhlmeyn komen-
tajalla eversti Kurt Kuhlmeyl-
lä. Hän oli liittynyt Luftwaffeen 
1934, oli mukana sodan alusta läh-
tien kaikilla rintamilla herättäen 
huomiota sotilaallisilla suorituk-
sillaan . Hän lensi 500 sotalentoa, 
hänet oli ammuttu alas kahdesti, 
toisella kerralla joutunut turvautu-
maan laskuvarjoon. 

Kokeneita lentäjiä olivat myös 
II/ JG 54 hävittäjäosaston komen-
taja maj. Erich Rudorffer, joka saa-
vutti 15.2.43 yhden päivän aikana 
15 ilmavoittoa, lensi eri rintamil-
la yli tuhat sotalentoa, 302 ilma-
taistelua, 222 ilmavoittoa. Hänet 
ammuttiin alas 16 kertaa, näistä 
yhdeksän kertaa pelastautui lasku-
varjon avulla. 

Syöksypommittaja Lt. Erich 
Peter Diekwisch tunnettiin tove-
ripiireissä It:n- ja tankintappaja-
na. Hän lensi 934 sotalentoa, joista 
suurimman osan JU 87:llä eli Stu-
kalla. Sodan päätyttyä hänellä oli 
tilillään upotettuna hävittäjäalus, 
sukellusvene ja kaksi kauppalai-
vaa, tuhottuina 64 panssarivaunua, 
viisi tärkeää siltaa ja saavutti 12 il-
mavoittoa.

Ansioitunut oli myös pienen 1./
NSGr 5:n tiedusteluyksikön pääl-
likkö Lt. Gerhard Leibnitz, jonka 
tehtävänä oli etsiä vihollisen hyök-
käyskärjet, valokuvata ne tuoden 
arvokkaita tietoja ennen syöksy-
pommitushyökkäystä. 26. 6. 44 
hänelle ehdotettiin Suomen VR 
4:ää. Leibnitzin työn tulokset tun-
nusti myös puna-armeija. Sodan 
lopussa lentäessään pois Kuurin-
maan motista hän teki pakkolas-
kun Ruotsiin. Kun hänet Ruotsista 
sodan jälkeen luovutettiin Neu-
vostoliittoon, hän joutui teloitus-
komennuskunnan eteen. (Asia vi-
ranomaisten vahvistama, Nowarra 
1981, s.191).

Ne lentäjät, jotka lensivät sodan 
lopussa länsiliittoutuneiden puo-
lelle, värvättiin sodan jälkeen Län-

si-Saksan ilmavoimiin. 
17.6. tapahtui täydellinen läpimur-
to Kuuterselässä ja suomalaiset 
perääntyivät Tali – Ihantala –Äy-
räpää -linjalle, jolle puolustus va-
kiintui. 
18.6. annettiin saksalaisille syök-
sypommitusmaalit, mutta sää esti 
Stukien toiminnan. Pilven alarajan 
pitää olla vähintään 2500 metriä.
19.6. hallitus on jo mukana avun-
pyytämiseksi Saksalta.
20.6. Viipuri joutui venäläisten 
haltuun.
20.6. olivat Kuhlmeyn Stu-
kat ensimmäisen kerran toi-
minnassa Suomessa hyökäten  
Tali – Ihantalassa venäläisten 
panssarivaunu- ja maajoukkojen 
keskityksiä, tykkipattereita sekä 
polttoainekuljetuksia vastaan. 
Pommeihin oli asennettu pahvi-
set pillit, jotka pommin pudotes-
sa antoivat lisätehosteena hermo-
ja repivän äänen. Kun suomalaiset 
näkivät, kuinka venäläisiä nyt rö-
kitettiin kunnolla, hurrasivat ja 
huusivat ”ne on Stukia” ja heitteli-
vät riemuissaan lakkejaan ilmaan. 
Taistelumieli kohosi, kun havaitsi-
vat, etteivät olekaan yksin.
20.6. 1./SG 5 siirrettiin Alakur-
tista Immolaan kalustona yksi-
toista hävittäjäpommittajaa (FW 
190) eli Jaboa, joiden rungon alle 
pommiripustimeen voidaan ripus-
taa yksi 500 kg:n ja siipien alle 
neljä 25 kg pommia. Jabot eivät 
olleet syöksypommittajia vaan hä-
vittäjäpommittajia, jotka matalalla 
rynnäköiden pudottivat pommin-
sa kohteeseen jatkaen siitä välit-
tömästi ilmataisteluun aseistukse-
na kaksi 20 mm tykkiä ja kaksi 13 
mm konekivääriä. (Tämän laivu-
een komentaja maj. Fritz Schrö-
ter  oli saavuttanut kuuluisuutta 
rynnäkkölentäjänä myös Englan-
nin kanaalissa laivasaattueita vas-
taan.)
21.6. rintamalinja vakiintui Viipu-
rinlahti – Tali – Ihantala – Äyräpää 
-linjalle yhteistoiminnassa Suo-
men maavoimien, tykistön, It:n, 
ilmavoimien ja Kuhlmeyn lento-
joukkojen kanssa. Lentotoiminta 
erittäin vilkasta. Suomen ilmavoi-
mien LR 4 pommitti 28 koneel-
la ja saksalaiset kahteen otteeseen 
23 Stukalla Huumolan aukiolla ja 
tienristeyksessä olevia joukkoja ja 

Lehtemme viime numerossa ky-
seltiin tarkk’ampujista. Lisätietoja 
tästä kunniakkaasta suomen omasta 
jalkaväkijoukosta saa erinomaises-
ta tohtori J. E. O. Screenin teok-
sesta ”Suomalaiset tarkk’ampujat. 
Suomen ”vanha sotaväki 1881 – 
1901”.

Englantilainen historioitsija to-
teaa, että ampumatarkastuksissa 
näiden jalkaväkimiesten suorituk-
set olivat huippuluokkaa. He olivat 
siis todella tarkk’ampujia. Kah-
deksan tarkk’ampujapataljoonaa 
muodosti Suomen silloisen armei-
jan pääosan.

Sortokaudella 1901 lopetetut 
tarkk’ampujapataljoonat olivat ra-
kastettu kansallinen symboli. So-
tilaallisista perinteistämme on osa 
peräisin juuri näiltä ajoilta ja näil-
tä miehiltä.

Tohtori Screen on myös par-
haita Mannerheim-asiantuntijoita. 
Hän on nuoruudestaan asti tutki-
nut Marsalkkamme elämää ja jul-
kaissut useita arvostettuja Man-
nerheim-teoksia. Hän on opetellut 
suomen kielen ja löytänyt Manner-
heim-matkoillaan myös suomalai-
sen aviopuolison itselleen.
     

Paavo Friman

Vielä suomalaisista 
tarkk’ampujista
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panssarikolonnia, ja SG 5 hävit-
täjäpommittajat Viipurissa pans-
sarivaunuja sekä kuorma-autoja.  
Kahden tunnin päästä samaan koh-
teeseen uudelleen. Viipurinlahdel-
la ja Kannaksella useita ilmataiste-
luita, joissa 46 venäläistä konetta 
alas, ja ilmatorjunta ampui alas yk-
sitoista konetta. 
23.6. – 17.7. hävittäjäpommittajat 
(1./SG 5) suorittivat 4-6 sotalentoa 
päivässä pudottaen 482 tn pommia 
(422 konesuoritusta).

Suomalaiset pudottivat kesä-
heinäkuun vaihteessa Kannakselle 
927 tn pommeja, saksalaiset syök-
sy- ja hävittäjäpommittajat pu-
dottivat yhteensä 900 tn pomme-
ja. Kenraaliluutnantti K L. Oesch 
lausui mm. ”Torjuntataistelun on-
nistumiseen vaikuttivat tehok-
kaasti myös sekä suomalaiset että 
saksalaiset ilmavoimat, erityises-
ti saksalaiset syöksypommittajat, 
jotka saivat aikaan tuhoa venäläis-
ten lihavissa panssarivaunu- ja ty-
kistökeskityksissä.”
26.-27.6. 44 Presidentti Rytin hal-
litus teki Ribbentrop-sopimuk-
sen, muuten Hitler olisi keskeyttä-
nyt kaikki avunantotoimitukset.
2.7. Immolan pommitus
Venäläiset pääsivät yllättämään 
juuri sotalennolta palanneet saksa-
laiset Immolan lentokentällä. Usei-
ta saksalaiskoneita tuhoutui maas-
sa ja vain neljä hälytysvalmiudessa 
olevaa konetta onnistui starttaa-
maan pommien jo putoillessa kii-
toradalle. Kaksi ensimmäistä ehti-
vät ilmaan, mutta kaksi seuraavaa 
sortuivat pommisateeseen. Toinen 
sai pommin sirpaleesta osuman, 
syttyi tuleen, ohjaaja haavoittui 
jalkaan, onnistui pääsemään ulos 
koneesta kädet ja kasvot palanei-
na. Toisen koneen juuri irrotessa 
kentästä pommi osui niin lähelle, 
että moottori irtosi ja putosi ken-
tälle, kone syöksyi metsään, siivet 
roikkuivat puissa, runko palasina 
mutta ohjaamo ehjänä ja ohjaaja 
loukkaantui vain lievästi.
3.7. Suomen ilmavoimat torjumas-
sa Viipurinlahden ylitysyritystä. 
Ihantalassa tilanne kireä. Osasto 
Kuhlmey lentää yötä päivää. Ko-
nekanta vähissä pommitusten ta-
kia. Uusia koneita haetaan Saksas-
ta tappioiden korvaamiseksi. 
8.7. Ihantalan taistelut laantuivat. 

14.7. Bensiinipulan vuoksi os. 
Kuhlmey joutui rajoittamaan len-
not vain kahteen lentoon päivässä. 
Ev. Lorentz ilmoitti asiasta ilma-
voimien esikunnalle. 
15.7. Ilmavoimien esikunta ilmoit-
ti. että os. Kuhlmey saa tarvitse-
mansa bensiinin Suomesta.
17.7. mennessä Stukat Ju 87 suo-
rittivat 17 koneella 68 pommitus-
lentoa eli yhteensä 1199 konesuo-
ritusta.
17.7. oli viimeinen päivä, jolloin 
Stukat suorittivat Suomessa pom-
mituslentoja.
18.7. Jabot suorittivat kolme pom-
mitusta 12 koneella tuhoten Äyrä-
pään ylimenopaikan varastot. 

II./JG 54 hävittäjät suojasivat 
Jaboja neljällä koneella. Näin hä-
vittäjärykmentti 54:n toiminta 
Suomessa alkoi olla lopuillaan. Se 
oli lentänyt  Immolasta 174 opera-
tiivista lentoa 974 konesuoritusta, 
keskimäärin 5-6 koneella. 
20.7. hyökkäykset maarintamal-
la torjuttu kaikkialla. II./JG54 
hävittäjät ja 1./SG 5:n neljä hävit-
täjäpommittajaa saivat siirtokäs-
kyn ja poistuivat samana päivänä 
Petseriin. 
21.7. 1./SG 3 syöksypommitta-
jat eli Stukat saivat siirtokäskyn ja 
poistuivat saman päivän aikana.
Immolaan jäi kahdeksan Jaboa 
sekä huoltohenkilöstö.
4.8. kaksi Jaboa pommittivat Ky-
lä-Paakkolaa. Toinen Jabo sai osu-
man, syttyi tuleen, ohjaaja 
hyppäsi, tuuli vei miehen varjoi-
neen Vuokseen ja hän hukkui.
5.8.  Hävittäjäpommittajien viimei-
nen operatiivinen lento Immolasta 
pommittaen Portinhoikan tykistö- 
ja pst. tykkiasemia. Yksi Jabo rä-
jähti ilmatorjunnan osumasta. Oh-
jaaja sai surmansa. 
6.8. Kuusi Jaboa siirtyi Immolas-
ta Uttiin.
7.8.  Kahdeksan Jaboa Utista pom-
mittivat Lavansaaren lentokenttää. 
Ilmatorjunta ampui yhden alas.
Ohjaaja koneineen syöksyi me-
reen.
13.8. 1./SG 5 hävittäjäpommittajat 
siirtyivät Balkanin alueelle päättä-
en näin toimintansa Suomessa. 

Osasto Kuhlmeyn tappiot
16.6. – 21.7. (1./SG 3) 16 syöksy-
pommittajaa (JU 87) 15 kuollut,14 

haavoittunut
16.6. – 20.7. (II/JG 54)11 hävittä-
jää (FW 190) 6 kuollut, 6 haavoit-
tunut
20.6. – 13.8. (1./SG 5 )13 hävit-
täjäpommittajaa 10 kuollut 4 haa-
voittunut

Neuvostoliiton hävittäjien luku-
määrä kasvoi jatkuvasti sodan lop-
pupuolella tehdastuotannon lisään-
tyessä. Saksalaisia hävittäjäkoneita 
seisoi itärintaman kentillä polttoai-
nepulan vuoksi ja venäläisten hä-
vittäjäkoneiden suuri lukumäärä 
oli monen saksalaisen kokeneen-
kin lentäjän surma.

Otteita Hannu Valtosen kirjasta 
Lento-osasto Kuhlmey / Saksan 
Luftwaffe Suomen tukena kesällä 
1944
Keski-Suomen ilmailumuseon jul-
kaisuja 2.

Koonnut Harry Yletyinen

Kenraalimajuri Kurt Kuhlmey
Synt. 1913.
Hän liittyi Luftwaffeen huhtikuussa 
1934, oli mukana sodan alusta asti 
Saksan kaikilla rintamilla.
Lensi noin 500 sotalentoa, ammut-
tiin kahdesti alas, toisella kerralla 
joutui turvautumaan laskuvarjoon.
Eversti Kuhlmey sai 2. luokan va-
paudenristin ansioistaan Suomes-
sa. 
Jatkoi sodan jälkeen Länsi-Saksan 
ilmavoimissa lentäen suihkuhävit-
täjäkalustolla.
Kuoli 1993 kenraalimajurina koto-
naan Bonnissa.
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Fysikaalinen hoitolaitos 
MATIN KUNTO 

Fysioterapia, veteraanikuntoutus,
akupunktio

satukuja 1, matinkylä
puh. 0500-452165

JALKOJEN HOITOA

Jalkahoitola kaisa Järveläinen
Taavinkoti, nauhakuja 2, espoo

 puh: (09) 4521005
Jalkahoitola rebecca ortju

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

KOTIKÄYNNIT
Jalkaterapeutti Teija Tuohino

puh: 045 139 35 95

Suomen 
Kongressitekniikka Oy
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RAVINTOLA ALBERGA
 

lounas-, tilaus- ja teatteriravintola
leipurinkuja 2

puh. 09-5123600

Leppävaaran Uusi Apteekki
liikekeskus sello, 02600 espoo

puh. (09) 8492 550

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

E.M. Pekkinen Oy

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

Tapiolan Apteekki
kauppamiehenkatu 6

02100 espoo
puh. (09) 452 0130

Revontulen Fysioterapia
VeTeraanikUnToUTUsTa

revontulentie 8
02100 espoo

puh. (09) 455 3595

Fysikaalinen Hoitolaitos
Tmi Fysio-Masa

Fysioterapeutti Matti Turtiainen
sateenkaari 1 a, Tapiola, 02100 espoo

puh. (09) 455 3138

FINNZYMES OY

www.finnzymes.fi

Asianajotoimisto 
Bergholm Oy

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

PALVELUKOTI MÄNTYRANTA
JA RAUHANKOTI

Jääskentie 22
02140 espoo

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

toiminnanjohtaja@mantyranta.fi

VARATTU

SISUSTO OY 
LEHTOKARI

ollaksentie 9
02940 espoo

puh. 0400-353957
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Kun on melkein kahdeksankym-
mentäneljävuotias, tuntuu kuin 
ajan kulku hidastuisi. Tulee päi-
viä jolloin kaikki tuntuu samante-
kevältä. Mikään ei kiinnosta, paik-
koja särkee ja kolottaa, ulkona 
sataa vettä ja räntää, sumua ja pi-
meyttä riittää. Päivää ei erota illas-
ta eikä aamua päivästä. Elämä tun-
tuu tyhjältä ja tarkoituksettomalta. 
Onneksi näitä päiviä on verra-
ten harvassa; työntäyteiset ja mie-
lenkiintoiset päivät ovat sentään 
enemmistönä tällaisesta mustasta 
märästä talvesta huolimatta. 

Isovanhempien arjesta lapsen-
lapset ottavat osansa. Heidän tu-
lonsa mummolaan on yhtä juh-
laa. Talo herää elämään. Lapsilla 
on paljon kerrottavaa ja kysyttä-
vää. Hälinä ja leikit täyttävät ta-
lon. Mummo syöttää ja juottaa, 

Elämä jatkuu
vaari häviää jokaisen jalkapallo- ja 
muistipelin. Jokaisen pelin jälkeen 
he juoksevat kertomaan mummol-
le omasta pelivoitostaan. Arkielä-
män onnea parhaimmillaan? Vielä 
tästäkin elämä paranee, kun tiede-
tään, että tulossa on suuri perhe-
juhla, ristiäiset, joita koko suku on 
odottanut jo monta kuukautta. 

Miniät ja anoppi olivat jo mon-
ta viikkoa suunnitelleet ristiäisiä. 
Missä pidettäisiin, mitä tarjottai-
siin ja mitä muuta ohjelmaa sitten 
olisikin? Juhlat oli päätetty pitää 
anoppilassa, koska siellä oli so-
pivammat tilat. Yhdessä he olivat 
leiponeet ja laittaneet, kaikki oli 
valmista, ohjelma päätetty ja pas-
torin kanssa sovittu kaikki tarpeel-
linen. 

Hyvissä ajoin vieraat alkoivat 
kokoontua, lähisuku ja kummit. 
Kaikki olivat pukeutuneet par-
haimpiinsa, tunnelma oli harras. 
Kynttilä paloi kauniisti koriste-
tulla kastepöydällä jolla myös oli 
kastemalja ja jota oli käytetty jo 
useamman sukupolven kastetilai-
suuksissa. Kummit toivat lapsen, 
hän oli puettu kastemekkoon, jos-
sa oli kastettu ainakin neljän suku-
polven lapset. Nuori naispastori, 
hän oli miniän opiskelutoveri, otti 
johdon käsiinsä ja virallinen osuus 
saattoi alkaa. 

Seremonia oli kaunis, virsi, ru-
koukset ja kaste. Kun kuului sanat, 
minä kastan sinut, Eeva Aleksan-
dra, alkoivat vaarin silmät kostua, 
hetki oli niin juhlallinen. Kaikki 
kokoonnuimme lapsen ympäril-
le ja ojensimme kätemme lapsen 
päälle siunataksemme häntä. Näin 

Lotat pääsevät kuntoutukseen
Olen ollut kolme kertaa Lotta-
Svärd -Säätiön järjestämässä kun-
toutuksessa, viimeksi tammikuus-
sa. Ajattelin kertoa tästä muillekin, 
kun tästä mahdollisuudesta ei pal-
jonkaan tiedetä. Säätiöhän kun-
touttaa sellaisia entisiä lottia ja 
pikkulottia, joilla ei ole veteraa-
nitunnusta. Tammikuun ryhmässä 
oli mukana kaksi minua nuorem-
paa, jotka olivat sodan aikana pik-
kulottia.

Pirkko

hän oli saanut nimen ja otettu seu-
rakunnan jäseneksi. Tämän jälkeen 
nuori pastori puhui kummeille ja 
vanhemmille. Olin iloinen kuun-
nellessani hänen iloista ja elämän-
myönteistä puhettaan. Hän ei tuo-
minnut eikä luetellut syntejämme 
vaan kehotti meitä yrittämään par-
haamme. Rakkaus, anteeksianta-
mus ja lähimmäisen auttaminen on 
parasta elämää niin vanhoille kuin 
nuorille. Lopuksi kaunis siunaus ja 
virallinen osuus oli päättynyt. 

Vaari oli siirtynyt sivummalle 
istumaan ja katselemaan nuorten 
seurustelua ja kahvittelua. Tässä 
tämä nyt on, tätähän sinä kuiten-
kin odotit, sanoi miniä ja asetti sy-
liini tuhisevan nyytin Eeva Alek-
sandran, joka nukkui autuaan unta. 
Asetin lapsen varovasti syliini, kat-
selin pieniä punertavia lapsenkas-
voja jotka hieman pilkistivät mys-
syn raosta. Katselin ja ihmettelin, 
syntymä ja kuolema, alku ja loppu. 
Lapsi vanhan miehen sylissä, siinä 
on samat elementit myös hyvin lä-
hekkäin. Syntymä ja syntynyt lap-
si, voiko kauniimpaa yhdistelmää 
löytyä! Kuolema ja vanha mies, 
loppu ja rauha; siinäkin voi löytyä 
kauneutta ja juhlavuutta. Ajanpyö-
rän pyöriessä meistä jokainen on 
omalla hetkellään näissä tapahtu-
missa pääosassa.

Vaarille tuotiin kahvia ja pullaa, 
lapsi vietiin imetettäväksi. Toi-
set lapset alkoivat laulaa ja soittaa 
kannelta. Oli iloa ja naurua, tois-
takymmentä lasta ja lastenlasta 
esittämässä kukin taitojaan. Jouk-
koa katsellessa tuli tunne, että kyl-
lä meillä suomalaisilla on tulevai-
suutta. Lapsemme takaavat sen. 
Tätä kirkassilmäistä, häärivää ja 
laulavaa joukkoa tarkastellessa ei 
voi olla epävarma kansamme tule-
vaisuudesta. Kyllä he sen tekevät, 
samoin kuin me, ja monet suku-
polvet ennen meitä. Näin uskon.

Eero Sillanpää
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Somerolle Lamminniemen Kun-
toutuskeskukseen on Espoosta 
vajaat 100 kilometriä. Someron 
kaupungin keskustasta on pari ki-
lometriä Kuntoutuskeskukseen. 
Lamminniemen Kuntoutuskeskuk-
sen omistaa  Somerniemen seudun 
kuntokotiyhdistys ry ja sen pää-
suunnittelija on Arkkitehtitoimisto 
I & M Pyykkö Ky Helsingistä. 

Lamminniemen Kuntoutuskes-
kus on Suomen nuorin veljeskoti. 
Se on perustettu vuonna 1992 so-
tainvalideille Lamminniemi-koti 
-nimisenä, mikä onkin kylttinä ta-
lon vanhimman osan ulkoseinässä. 
Siellä nytkin kolmetoista sotain-
validia viettää elämänsä iltaa saa-
den laitokselta kukin haluamansa 
ja tarvitsemansa palvelut. Suomen 
valtio maksaa kunniavelkaansa 
isänmaamme puolustajille.

Lamminniemessä on 80 vuode-
paikkaa.  Nykyisin siellä hoide-
taan myös Valtiokonttorin maksa-
maa veteraanikuntoutusta saavia 
sotaveteraaneja ja heidän leskiään.  
Vuosien varrella Lamminniemen 
ovat löytäneet muutkin kuin vete-
raanit. Kuntoutus- ja virkistyspa-
ketteja ostavat mm. vakuutusyh-
tiöt, erilaiset järjestöt ja yritykset. 
Kuntoutukseen pääsevät myös yk-
sityiset henkilöt.

Rakennuskompleksia on laajen-
nettu ja Lamminniemi-kodin jat-
keeksi rakennettu Lamminiemen 
Kuntoutuskeskus. Osastoineen eli 
”siipineen” se levittäytyy laajal-
le alueelle tasaisella maapohjalla 
monihaaraiseksi niin, että ilmasta 
katsoen sen keskiosa asuntosiipi-
neen muistuttaa hakaristiä. Ulok-
keiden välisissä nurkissa suojai-
silla pikkupihoilla on pöytä- ja 
tuoliryhmiä. Lasi-ikkunat ja koko-
naiset lasiseinät houkuttelevat si-
sältä ulkoiluun, rauhallisen tasai-
seen luonnonmaisemaan.

Rappusia ei tapaa muualla kuin 
saunan lauteille noustessa. Eri-
koista on myös, että sisällä kun-
kin käytävän kulmassa on ilmoi-

Lamminniemen 
Kuntoutuskeskus 
on nuorin 
veljeskoti

tus käytävän pituudesta metreinä. 
Pitkänkin kävelylenkin voi sisäti-
loissa tehdä.  Eritasoisia kuntou-
tujia on paljon. Hoitoon tullessaan 
joku saattaa olla pyörätuolinsa ar-
moilla, mutta kotimatkasta sama 
kuntoutuja suoriutuu jo omin ja-
loin. Kunto ja selviytyminen ko-
henee vielä vanhemmallakin iäl-
lä, kun edistystä tavoitellaan askel 
kerrallaan. 

Nostalgiaa
Käytävillä, lukunurkkauksissa ja 
muissa yhteisissä tiloissa on kalus-
teina vanhaa ja uutta. Lämmin ajan 
jatkuvuuden tunne syntyy, kun kul-
kee vanhan kaappikellon tai iso-
isän aikaisen sorvatuin jaloin sei-
sovan puisen kaapin ohi. Tai kun 
katse tavoittaa seinältä esim. suo-
malaisen maalaismaiseman. Talo 
onkin saanut  huomattavan taide-
lahjoituksen niin että tauluja voi-
daan aika-ajoin vaihtaa toisiin. 

Potilashuoneet ovat kahdelle ja 
niin tilavia, että niihin mahtuu tar-
vittaessa pyörätuolit tai rollaatto-
rit, kynnyksiä ei ole esteinä. Kun-
kin huoneen yhteydessä on myös 
tilava kylpyhuone.

Lamminniemen Kuntoutus-
keskuksen toimintajärjestelmäl-
le myönnettiin laatusertifikaatti 
vuonna 2001. SFS-ISO-9001:2000 
laatusertifikaatti kertoo henkilö-
kunnan sitoutumisesta korkea-
tasoiseen palvelutasoon kaikilla 
sektoreilla. Ulkopuolinen arvioi-
ja tarkastaa toimintajärjestelmän 
vuosittain, sertifikaatin uusiminen 
edellyttää siis jatkuvaa laadun-
kehittämistyötä; hoitotilanteissa, 
ruokapalveluissa, tilojen kunnos-
sapidossa jne. – siis koko toimin-

nassa. 
Lamminniemi on hoitolaitos, ei 

hotelli eikä ravintola. Mm. siellä 
ei ole anniskelua, ei edes kolmos-
olutta, mikä onkin hyvä, sillä iän 
karttuessa pystyssä pysyminen sel-
vinkin päin tuottaa jo vaikeuksia. 
Ruoka on kotiruokaa, se valmiste-
taan omassa keittiössä.

Ja paras viimeksi: Lammin-
niemen ohjelmaan kuuluu myös 
atk-opetus ja neuvonta. Allekir-
joittanutkin oppi siellä lisää tie-
tokoneensa käytöstä viettäessään 
kymmenen antoisaa vuorokautta 
hyvässä hoivassa.

Marjatta Konttinen 

Aulan seinällä oleva puureliefi on 
kuvanveistäjä Reino Koivuniemen  
kuvaus sotaveteraanin elämänkaa-
resta.

Suolahuonehoito on tutkitusti te-
hokasta. Siitä on hyötyä erityises-
ti hengityselinsairauksien ja erilais-
ten iho-ongelmien hoidossa.
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Poikkesin 21.02.2008 veteraanien 
hoivakodissa, joka siirtyi vuoden 
2006 alusta sitä hallinnoineelta yh-
distykseltä MedOne-hoivapalve-
luille. Muutos aiheutti melkoises-
ti huomiota, koska seuraamuksien 
laadusta esiintyi hyvinkin paljon 
toisistaan eroavia arvioita. Useat 
tahot selvittivät asiaa ja tiedotus-
välineisiin tulikin runsaasti eri sä-
vyisiä kannanottoja.

Käynnilläni tapasin sosiaalioh-
jaaja Laura Niemen, joka kertoi 
työstään ja hieman taustastaankin. 
Hänen aiempaan työuraansa kuu-
lui pääosin kehitysvammaishoitoa, 
mutta hän tuntui viihtyvän hyvin 
myös vanhusten hoidon parissa. 
Eräässä vaiheessa Laura Niemi oli 
työskennellyt Hollannissa ja siel-
lä kotimaan merkitys oli selkeäs-
ti kohonnut. Kotimaassa hän ha-
keutui vanhusten hoiva-alalle ja 
sen myötä tietoisuus ja sotavete-

Kuusikodin kuulumisia

raanien arvostus lisääntyi suuresti. 
Kuusikodissa vajaan vuoden mit-
taisen työrupeaman perusteella hä-
nen arvionsa on, että toiminta on 
kunnossa, kunhan vain henkilö-
kunta on pysyvää.

Haastattelin myös yhdistyksem-
me jäsentä, 92-vuotiasta Erkki 
Aaltoilaa. Haastattelu tapahtui hä-
nen tilavassa huoneessaan, johon 
kuului myös suuri kylpyhuone. 
Heikentyneen näön vuoksi Erkki 
Aaltoilalla on todella suuri televi-
sio, jota hän katselee lähietäisyy-
deltä nojatuolistaan. Hän  erot-
taa jopa tennispallon liikkeen, kun 
kentän alustamateriaali on sopivan 
värinen. Hän seuraa myös muita 
urheilulajeja, kuten hiihtoa ja mä-
kihyppyä.

Keskustelimme myös tekniikan 
kehittymisestä yleensä ja tieto-
tekniikast erityisesti tässä nopean 
muutoksen maailmassa. Totesim-

me kylläkin, että vanha kunnon 
radio antaa monien puuhien taus-
tana myös mukavaa ja kiinnosta-
vaa kuultavaa. Kysymystäni, mit-
kä olivat hänen huomionsa parin 
vuoden takaisista muutoksista, hän 
kommentoi muutamilla seikoilla. 
Esimerkiksi, vaikka luvattiin, ettei 
mikään muutu, henkilökunnassa 
alkoi kuitenkin nopeasti tulla vaih-
toa vanhojen työntekijöiden lähti-
essä pois ja uusien tullessa tilalle. 
Vei luonnollisesti aikansa, ennen 
kuin uudet tekijät oppivat paikan 
asiat ja asukkaiden tarpeet. Erityi-
sesti ns. keikkatekijät, joita käyte-
tään edelleenkin, olivat vaikeuk-
sissa.

Musiikista pitävä mies toivoi, 
että Kuusikotiin tulisi joskus lau-
lajia esiintymään. Hän tunsi hyvin 
mm. Kanttiinin Lottien upean mai-
neen.
Toivotin Erkki Aaltoilalle oikein 
hyvää jatkoa koko yhdistyksemme 
puolesta.

Pertti Sassi

Erkki Aaltoila toivoo Kuusikotiin 
laulajavierailuja.
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Yhdistyksen antamat 
veteraanipalvelut

- 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

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

Kaunialan 
avustajatoiminta

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

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

avustamiseen
– piha- ja ulkotyöt avustajan taito-

jen ja työturvallisuuden mukai-
sesti

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

kinen tuki.
Avustajatoiminnan asiakasmaksu 
on 18 euroa 2½ tuntia.
Kauniala laskuttaa avustajatoimin-
nan asiakasmaksut joko kuukausit-
tain tai kahden kuukaudenvälein.

Sosiaalijaosto

KÄYTTÄKÄÄ HYVÄKSENNE 
EDUT !

Kuntoutusasioiden hoitaja
Pertti Sirén
puh arkisin 044 03 03 142
Osoite Suvikuja 3 B 11
02120 Espoo

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

Fysikaalinen 
avokuntoutus

Avokuntoutus lääkärin antamal-
la lähetteellä (hieronta, fysiotera-
pia yms.) kuuluu jokaiselle sota-
veteraanijäsenelle mukaan lukien 
omaishoitajat ja yhdistyksen toi-
minnassa aktiivisesti olevat. Koko-
naiskorvaus on 400 euroa kalente-
rivuodessa alkaen v. 2008 alusta.

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

Oulunkylän kuntoutus laskuttaa 
yhdistystä suoraan saatuaan mak-
susitoumuksen. Yhteydenotto Ou-
lunkylään puh. 728 2475 klo 8 –12  
ajanvarausta varten.

Lääkärin lähetteellä itse maksa-
mastaan laskusta tulee ensin ha-
kea Kelasta Kelan taksojen mu-
kaista korvausta. Sen jälkeen voi 
hakea erotuksen yhdistykseltä eril-
lisellä hakemuksella enintään 400 
euroon saakka.

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

Silmälasit
Kaupungin myöntämän avustuk-
sen (100 euroa) lisäksi yhdistys 
myöntää hakemuksesta avustusta 
silmälasien hankintaan. Lähettä-
kää kuntoasioiden hoitajalle tili-
numeronne ja liitteeksi nimellä va-
rustettu kuittijäljennös.

Helsingin Seudun 
Sotaveteraanipiiri ry:n 
sosiaalineuvoja

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

Espoon  kaupungin  
veteraanipalvelut

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

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

Kyllä hieronta tekee hyvää!
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Lehdissä näkee silloin tällöin mat-
kailijoiden kirjoittamia pikku uuti-
sia Venäjältä. 

Niissä kerrotaan joskus olojen 
paranemisesta pikku hiljaa, mutta 
kuitenkin siten, että kehitystä pa-
rempaan suuntaan on havaittu. Jo-
tain samantapaista koin viime ke-
sänä käydessäni taas kerran rajan 
takaisessa Karjalassa. Ensi kertaa 
sotien jälkeen kävin Kolatseläs-
sä vuonna 1995. Sen jälkeen olen 
vieraillut siellä lähes vuosittain, 
viimeksi siis viime kesänä. 

Kutsuja Alisa ehdotti ja halu-
si, että tulisin junalla Kiteen ase-
malle, josta hänen poikansa Sante-
ri noutaisi minut autollaan. Tämä 
siksi, että säästyisin viranomaisten 
vaatimista ylimääräisistä kuluis-
ta kuten auton vakuutuksista, jotka 
vaaditaan muutaman päivän vie-
railua varten ja usein tuntikausia 
kestävistä muodollisuuksista ra-
jalla. Näin tapahtuikin. Santeri on 
Venäjän Värtsilässä sahan johtaja 
ja joutuu usein käymään Suomen 
puolella. Hän sivuuttaa turistien 
jonon rajalla ja minä siinä sivus-
sa vain passiani näyttämällä. Muu-
ten voin todeta, että Santeri puhui 
hyvää suomea, jota hän on oppi-
nut Petroskoin yliopistossa. Ehkä 
vanhempiensa kotona kuulemansa 
karjalan kieli on ollut avuksi, mut-
ta karjalaa hän ei puhu. 

Terveisiä 
Karjalasta

Paluumatkalla viikon kuluttua 
olin Värtsilässä yötä. Tutustuin 
Värtsiläänkin. 

Keskustassa on muutama tii-
lestä muurattu kerrostalo. Eräässä 
sellaisessa asui Santerikin. Muuten 
rakennukset näyttivät olevan suo-
malaiselta ajalta peräisin. Oudoil-
ta vaikuttivat pienet puiset ja erilli-
set autotallit talojen pihalla. Autoa 
ei jätetä yöksi ulos, vaan se pitää 
saada lukon taakse turvaan. Illalla 
kotona Santeri valmisti digikame-
rallaan ottamansa kuvat, joista sain 
muistoksi Kolatselässä otetun ku-
van, jossa poseeraan Santerin po-
jan kanssa pienen joen yli vieväl-
lä sillalla. 

Siniväri suosituin
Mutta vastahan olemme matkal-
la Kolatselkään. Pitkässärannassa, 
vähän ennen uuden  hyväkuntoi-
sen tien alkua odotti Alisa mie-
hensä ja auton kanssa. Santeri jäi 
Pitkäänrantaan perheensä luo. Me 
jatkoimme uutta hyvää tietä Ko-
latselkään. Tie on asfalttipäällys-
teinen, hyväkuntoinen noin 50 ki-
lometrin matkalla. Kolatselän kylä 

oli entisellään, ehkä sitä lukuun ot-
tamatta, että joidenkin talojen par-
vekkeet ja ikkunoiden ja ovien 
vuorilaudat olivat saaneet piristä-
vän maalikerroksen muuten har-
maaseen julkisivuunsa. Sininen 
väri tuntui olevan suosittu. Mutta 
Alisan talossa oli vastassa koriste-
kasvien runsaus. Sitä voisi kutsua 
vaikka runsauden pulaksi. Raken-
nuksen seinän vierustalla kasvoi 
meilläkin tunnettuja monivuotisia 
kasveja, kuten särjetty sydän, daa-
lia, malva sekä monia yksivuotisia 
kehäkukasta krassiin.  Kymmenen 
vuotta aikaisemmin puutarhassa 
viljeltiin ainoastaan hyötykasveja, 
kuten marjapensaita, vihanneksia, 
porkkanaa, punajuurta, mansik-
kaa jne. Oli kaksi pientä kasvihuo-
netta, toisessa tomaattia ja toisessa 
paprikaa. Ne ovat edelleenkin ole-
massa. Perunamaa on puutarhan 
aidan takana, mutta pellot näytti-
vät muuten olevan kesantona. To-
sin siellä kasvavia lääkekasveja, 
kuten horsmaa, kerätään ja kuiva-
tetaan rakennuksen ullakolla, sara-
jassa. 

Pirtti oli entisensä näköinen. 
Kuitenkin hyllyköillä ja kaapis-
toilla oli erotettu keittiö omaksi 
huoneeksi ilman ovea. Pesupaik-
ka oli keittiön ison uunin ja seinän 

Kirjoittaja Santerin pojan kanssa 
Kolatselän maisemissa.

Alisa tarjosi sukulaisille aterian.
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välissä jne. Ruokailu tapahtui täs-
sä pirtissä kuten ennenkin. Päiväs-
sä syödään kolme ateriaa: aami-
ainen, lounas ja illallinen. Lihaa 
tuntui olevan saatavissa. Takavuo-
sina Alisan piti lähettää miehen-
sä kalaan järvelle ja hyvältä mais-
tuikin ahvenkeitto. Ruokaryypyt 
kuuluvat ateriaan, kuten ilmeises-
ti Venäjällä yleisesti. Merkille voi 
panna, että leikkeleitä käytettiin ja 
makeisia aterian päätteeksi. Nii-
tä oli jopa kahta lajia: marmeladia 
ja paperipäällysteisiä. Eikä sovi 
unohtaa erilaisia piirakoita, jotka 
tekivät hyvin kauppansa. Kyläl-
lä kulkiessa voi todeta, että useim-
pien talojen pihalla kasvoi erilaisia 
kukkia, joskin harvoin niin run-
saasti kuin Alisalla.   

Elämä kehittyy vähitellen             
Paluumatkalla tutustuin Sortava-
laankin. Se teki siistin vaikutuksen 
jo yksistään sen takia, että monet 
talot olivat saaneet uuden ulko-
maalauksen, jolloin samalla  olivat 
peittyneet esimerkiksi pankkien 
suomenkieliset ja suurin kirjaimin 
kirjoitetut nimet. 

Santeri asioi eräässä kaksiker-
roksisessa kivitalossa, joka vaikut-
ti toimistotalolta. Sen viereisellä 
tontilla sijaitsee ortodoksikirkko. 
Sen ovet olivat auki ja kirkko vai-
kutti hyvin hoidetulta, voi todeta 
sisälle kurkistaessa. Voi myös yh-
tyä siihen, että olot ja elämä yleen-
sä kehittyvät pikkuhiljaa, vähän 
kerrallaan. Palkoista ja eläkkeis-
tä minulla ei ole tarkempaa tietoa 
muuta kuin että niitä pidetään ko-
vin pieninä. Ehkä vasta seuraava 
sukupolvi, joka nyt astuu työelä-
mään, voi saada aikaan muutosta 
esimerkiksi eläkkeittensä suhteen. 

Olavi Kantele n
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Tässä iässä usein tuntuu kuin olisi 
itse jämähtänyt tapahtumattomuu-
den aikaan, vaikka ympärillä maa-
ilma kuohuu. Kotimaassa ajetaan 
kohinalla monen ammattikunnan 
etuja ja toinen toistaan korkeam-
pia palkankorotusvaatimuksia.

Euroopan unioni etääntyy ja 
mallioppilas Suomi jää yhä si-
vummalle laajentuneessa 27 maan 
yhteisössä. Muilla mantereilla 
soditaan, solmitaan kovia liitto-
ja, kärsitään nälkää ja kurjuutta. 
Kaikkea sitä katsoo kuin kaukaa. 
Mikään ei enää tunnu tärkeältä, ei 
edes järkytä.

Kun oma elämä on jo melkein 
eletty, sen hyvät ja pahat päivät, 
ilonhetket ja koettelemukset on 
koettu, jäljellä on vain sivustaseu-
raajan, toteajan rooli. Huolta tun-
tee enää vain omasta lähipiiristä, 
lapsista ja lastenlapsista. Ehkä ys-
täväpiiristäkin, joka yhä harvenee.

Tyyntymisen, tyytymisen ohel-
la elää kuitenkin myös hiljainen 
kiitollisuus eletyistä hetkistä, vai-
keistakin ja voitetuista. Ei mei-
dän sukupolvemme elämä ole ol-
lut tyhjä, ei turha. Paljon olemme 
saaneet tehdä ja kokea, paljosta ai-
kanaan luopua, kestää ja kärsiä. 
Tahtoisimmeko, että mikään olisi 
ollut toisin? Sodan kokeneen su-
kupolven elämä on sisältänyt niin 

Arvostamme 
ystäviä, 
tyydymme 
osaamme

paljon sekä menetystä että surua, 
puutteenkin päiviä mutta myös 
selviytymistä, arkista aherrusta, 
perheiloa ja lähimmäisten kanssa 
elämistä.

Olemme saaneet nähdä Suomen 
nousevan, vaaroista välttyvän, ai-
neellisesti vaurastuvan ja viime 
vuosikymmeninä tuntea myös tur-
vallisuuden tunteen. Kaikessa on 
Herra auttanut. Näin kai ainakin 
suurin osa ikäpolvemme naisista, 
äideistä ja isoäideistä tuntee. Kii-
tos siitä! Kiitos yhteisistä koke-
muksista, eletystä elämästä, toinen 
toistemme tuesta, siunauksesta!
Jäljellä olevat vuodet, ehkä enää 
vain päivät, otamme vastaan tyy-
nin mielin. Omaan pieneen ympy-
rään tukeutuen, ystäviämme arvos-
taen, osaamme tyytyen.

Helena Kekäläinen
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Suomen sisäasiainministeriön eri-
koisasiantuntija Hannu Hännikäi-
nen on työskennellyt puolitoista 
vuotta Pohjois-Afganistanin Fa-
ryabin maakunnassa maan poliisia 
kehittämässä. Yhteistyö Afganis-
tanin viranomaisten tukemiseksi 
on tärkeä osa ISAF-rauhanturva-
operaatiota.

Hännikäinen asuu suomalaisten 
rauhanturvaajien kanssa PRT Mai-
manan tukikohdassa.

Rikoskomisario Hännikäinen 
kertoi työstään Espoon veteraa-
neille maanantaina helmikuun 25. 
päivänä.

Rikostutkinnon koulutuksen 
ohella Hännikäinen on suunnitel-
lut muun muassa uusia poliisiase-
mia arkkitehdin apuna. 

Toimenkuva on laaja, pidätys-

Afganistanin
poliisia 
kehitetään

sellien suunnittelusta rikostutkijoi-
den kouluttamiseen.

Afganistanin poliisilla on ol-
lut tapana heittää rikoksesta epäil-
lyt yhteen sumppuun odottamaan 
tutkintaa. Pidätetyt voivat näin so-
pia yhteisestä tarinasta. Välttämät-
tä poliisiasemalla ei ole edes tiloja 
pidätetyille. Eristyneillä vuoristo-
seuduilla poliisiasema on yleensä 
teltta.

Osa afganistanilaisista rikostut-
kijoista on saanut koulutuksensa 
Neuvostoliitossa kommunistival-
lan aikana. Perusteiltaan neuvos-
tokoulutus on ollut asiallista, ar-
vioi Hännikäinen, mutta tietoa 
tuoreimmista rikostutkinnan me-
netelmistä ei ole.

Nuoremman polven partiopo-
liisien ongelma taas on lukutaidon 
puute. Poliisilla onkin mittava lu-
kutaito-ohjelma käynnissä koko 
maassa.

Afganistanin kansallisen po-
liisin (APN) ulkopuolella toi-
mii lisäksi noin 20 000 miehen 
vahvuinen Afganistanin turvalli-
suuspalvelu DNS (National Di-
rectorate of  Security), entiseltä 
nimeltään KHAD. Taleban-hallin-
non kukistamisen jälkeen Yhdys-
vallat on avustanut turvallisuus-
palvelua.

Turvallisuuspoliisi on Hänni-
käisen mukaan valtio valtiossa, 
jolla on esikuntansa joka provins-
sissa ja omat raportointijärjestel-
mänsä Afganistanin sisäministeri-e
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Energiapolitiikkaa 
valotettiin
Suomi kuuluu korkean  energian 
kulutuksen maihin ja 70 prosent-
tia energiasta on tuontitavaraa. Jos 
polttoaineen saanti vaikeutuu, syn-
tyy ongelmia, totesi työ- ja elinkei-
noministeri ylijohtaja Taisto  Tu-
runen maanantaiesitelmässään 
helmikuun 4. päivänä. Oman ener-
giantuotantomme valttina on mo-
nipuolisuus. Öljyä ei siinä käyte-
tä, vaan vesivoimaa, hiiltä, kaasua 
ja turvetta. Ydinvoimalla tuotetaan 
sähköstä neljäsosa. Turpeen käyt-
tö on kasvussa ja puuperäiset polt-
toaineet lisääntymässä. Tuulivoi-
man varaan ei energiantuotantoa 
paljonkaan voida rakentaa, sillä 
meillä tuulee vähän verrattuna Eu-
roopan länsirannikon tuuliin. Jos 
Venäjän maakaasun toimittamises-
sa Keski-Eurooppaan syntyy häi-
riöitä, olemme niistä riippumatto-
mia, sillä meillä on oma, Imatralle 
vedetty putki.

Huoltovarmuutemme on hyvä.  
Mahdollisten katkosten varalta 
meillä on vaihtoehtoisia polttoai-
neita, jotka nopeasti korjaavat häi-
riön. Öljyä on varmuusvarastossa 
yli sadan päivän tarve.

Vähän leikkisyyttäkin sisältyi 
tiukan asialliseen esitykseen. Kun 
puhuttiin Kemijokeen rakenne-
tuista kalaportaista, esitelmöitsijä 
sanoi kuulleensa, että kerran niissä 
nähtiin yksi hauki, ja sekin kulki 
edestakaisin.                          – NI
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Laiskan emännän 
pika-ateria

tomaatti
omena
pala kukkakaalia
salaattia
pieni porkkana
persiljaa
Eli mitä sattuu kotona olemaan. 
Kaikki pannaan paloiteltuna te-
hosekoittimeen, sopiva määrä 
vettä päälle ja jauhetaan. Virkis-
tävä ateria.

Helmiriitta
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Terveisiä Hötsölästä! 
Viime numerossa kerrottiin, että 
keihäänheittäjä Yrjö Nikkanen 
oli syntynyt Kuolemajärvellä. Ei 
se ollut oikea tieto. Tiedän varmas-
ti hänen syntymäpaikkansa, kun 
olen syntynyt samassa Kanneljär-
ven Hötsölän kylässä kuin Nikka-
nenkin. 

Hanna Sammalisto 

Lainaus kirjasta Kanneljärvi II: 
”Kuuluisin kanneljärveläinen ur-
heilija on ollut hötsöläläinen Yrjö 
Nikkanen, joka Berliinin olym-
pialaisissa v. 1936 saavutti kei-
häänheiton hopeatilan ja Kotkassa 
heitti v. 1938 keihäänheiton maail-
manennätyksen 78,70.” 

Siis Yrjö oli syntynyt Kannel-
järven pitäjän Hötsölän kylässä v. 
1914. Olimme sotaväessä samaan 
aikaan, eri joukko-osastoissa kyl-
läkin. Hän sai luvan käyttää si-
viilipukua Berliinissä. Kuningas 
alkoholi sai pojasta yliotteen jat-
kosodan jälkeen. Vahinko.

Artturi Kaltokari

Akilleenkantapäästä
Kummallista, kuinka jokin van-
ha juttu saattaa askarruttaa miel-
tä. Joskus olen kuullut tai lukenut 
selvityksen, mitä akilleenkantapää 
tarkoittaa, mutta olen unohtanut. 
Auttaako toimitus, jotta saisin tä-
män pikku asian pois mieltäni häi-
ritsemästä.

Eero

Sanonta akilleenkantapää on pe-
räisin antiikista. Akhilleuksen äiti 
Thetis upotti poikansa Styks-jo-
keen tehdäkseen tästä haavoittu-
mattoman. Hän roikotti poikaa 
kantapäästä, ja siksi se jäi kasta-
matta. Siitä jäi poikaan ainoa koh-
ta, josta hän voi haavoittua.

Maataloista kysyn
Maataloista puhutaan jatkuvasti ja 
minua kiinnostaa tieto, kuinka pal-
jon tällä hetkellä meillä on maati-
loja.

Heikki

Maatiloja on enää noin 69 000. 
Vielä 1960 tiloja oli 330 000.

Lemin särästä kysytään
Viime numerossa kerrottiin maa-
ilman seitsemästä ihmeestä. Mut-
ta Suomellakin on omat seitsemän 
ihmeensä. Yksi on Lemin särä. 
Voisiko toimitus selvittää, miten se 
tehdään?

Heikki

Särän aineksina on lampaanliha ja 
perunat. Ainoa mauste on suola. 
Särää paistetaan koivukaukalossa 
eli särässä puulämmitteisessä lei-
vinuunissa jopa kahdeksan tuntia. 
Hitaasti hautunut särä on monen 
herkkua ja Lemin matkailuvaltti.

Kekkosen sanonnasta
Urho Kekkonen oli taitava käyttä-
mään puheissaan erilaisia sanonto-
ja, jotka jäivät mieleen. Yksi niistä 
on ”niin on, jos siltä näyttää”. Mi-
nua kiinnostaisi tietää, keksikö hän 
tämän itse vai oliko lainatavaraa.

Olavi

Sanoma on peräisin sisilialaiselta 
Nobel-kirjailijalta Luigi Pirand-
ellolta (1867-1936), joka kirjoitti 
tuonnimisen näytelmän.

Mikä ihmeen isu?
Olen nauttinut Antti Tuurin maini-
oista Pohjanmaan kuvauksista.
Yksi murresana on erityisesti jää-
nyt mieleeni. Sana on isu. Käsit-
tääkseni se tarkoittaa isoäitiä. Tä-
täkö eteläpohjalaiset todellakin 
käyttävät?

Ilmari

Juhani Yli-Rantala tuntee sanan. 
Hän kertoo, että heidän perhees-
sä sana on edelleen käytössä. Las-
tenlapset puhuvat isusta, isoisä on 
paappa, isoäidin äiti on isoisu.
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Uljas Marttinen on syntynyt 1909 
Inkerissä Hietamäen pitäjässä, jos-
sa hänen isänsä toimi Jamalais-
ten kylän kansakoulun opettajana. 
Juho Marttinen kuoli syksyllä 
1915 ja nelilapsinen perhe joutui 
jättämään opettajan asunnon. Juho 
Marttinen oli hankkinut kesäpai-
kaksi Antreasta pientilan, jonne 
perhe muutti asumaan. 98-vuotias 
Uljas Marttinen purkaa muistojen-
sa kerää kotonaan Tapiolassa.

Syksyllä 1917 aloitin kansakou-
lun Antrean Hannilan kylän kou-
lussa. Meiltä oli kouluun matkaa 
neljä kilometriä. Edellisenä syksy-
nä olin ollut kiertokoulussa. Venä-
jän vallankumous aiheutti sen, 

että Viipurin ympäristössä ol-
leet sodanaikaiset vallityöt päät-
tyivät ja joukko miehiä jäi työttö-
miksi. Hannilan aseman tienoilla 
oli heitä muutamia. Kunta järjesti 
heille aputöitä. Joukko miehiä teki 
kansakoulun tontin rajalle kiviai-
taa ja marisi turhan työn teettämi-
sestä meille koulun oppilaille.

Syksymmällä levisi kulkupuhei-
ta, että Viipurin punakaartilaiset 
käyvät maaseudun kylissä viljaa 
ja eläimiä ryöstämässä. Piilotim-
me kaiken varalta osan viljoistam-
me kolmeen eri heinälatoomme. 
Kavantsaaren kartanon viljasato 
oli lakkojen vuoksi jäänyt pelloil-
le korjaamattomaksi. Elettiin epä-
varmoja aikoja.

Evakkoon
Joulupyhät olivat tavanomaiset ja 
rauhalliset. Kun kuultiin, että Suo-
mi on julistautunut itsenäiseksi 

Pikkupoikakin
kelpasi 
vartiomieheksi

joulukuun 6. päivänä 1917, ei ai-
nakaan meidän kylässä tuota asiaa 
erikoisesti huomioitu. Parin päi-
vän kuluttua luettiin asiasta Karja-
la-lehdestä.
Tosin kyllä rallatettiin:
”Kerenski se leipoi suuren taiki-
nan,
suolaks siihen aikoi pienen Suo-
menmaan.
Ai, ai Kerenski, turhat on jo luu-
losi
Suomi on jo vapaa maa ryssän val-
lasta”.

Tammikuussa tuli tieto, ettei kan-
sakoulu jatkukaan joululomi-
en jälkeen. Tultiin helmikuun al-
kupäiviin. Eräänä päivänä tuli 
lähinaapurin isäntä Antti Halonen 
meille ja sanoi, että meidän on läh-
dettävä ”sottaa pakkoo”. Kehot-
ti ottamaan mukaan evästä muu-
tamaksi päiväksi ja pukeutumaan 
lämpimästi. Lähtisimme hevosel-
la retkelle. Hän tulisi perheineen 
meidän kautta ja menisimme yh-
dessä. Lehmät ja muut kotieläimet 
saisivat jäädä paikoilleen, naapurin 
vanha emäntä kävisi lehmät lypsä-
mässä ja karjan ruokkimassa. Ilta-
päivällä lähdimme matkalle. Ta-
varareessä oli heiniä hevoselle ja 
eväitä ihmisille. Meitä oli äiti kah-
den pojan ja yhden tyttären kanssa; 
vanhin pojista Toivo oli Pietarissa 
koulussa ja asui siellä mummon ja 
enon luona. Kyytimiehenä meillä 
oli Äijä. Hän oli tullut 1916 asu-
maan meille tukeakseen leskeksi 
jäänyttä vanhinta tytärtään.

Kylän keskustassa liityim-

me toisten sotaa pakoon lähtenei-
den hevoskuormien jatkoksi. Jono 
lähti ajelemaan kohti naapuriky-
lää Partalaa. Ollessamme suunnil-
leen puolivälissä matkasta kuului 
edestä päin huuto: ”Pysähtykää ja 
ajakaa tien sivuun.” Pelästyksis-
sämme luulimme törmänneemme 
punaisten joukkoon. Pian selvisi, 
että vastaan tuli valkoisten osas-
to, joka oli menossa meidän ky-
läämme suojelemaan mahdollisilta 
ryöstäjiltä. Oli jo ilta kun saavuim-
me Partalan kylään ja pääsimme 
erään tuvan lattialle oljille nuk-
kumaan. Seuraavana aamuna me-
nimme Vuoksen yli jäätä myöten 
Paajalan kylään, missä meidät ma-
joitettiin naapurin perheen kanssa 
pienen mökin tupaan.

Lähtöpäivän tapahtumia
Myöhemmin selvisi, että tuona 
lähtöpäivänä oli punaisten hallussa 
olevasta naapurikylästämme Pul-
lilasta tullut hevosella muutamia 
miehiä kyläämme ja menneet Vis-
karin taloon. Siellä he teurastivat 
talon isoimman sian ja pakottivat 
isännän viemään sen hevosen rees-
sä  Pullilaan. Sieltä lähti nyt punai-
sia useammalla hevosella koti Vis-
karin Lanaa. Isäntä Viskari ajoi 
ensimmäisenä. Lanalta levisi tieto 
ryöstöretkestä ja sinne kokoontui 
muutamia miehiä aseineen puolus-
taakseen omaisuuttaan ryöstäjiltä. 
Kun uusi punaisten joukko lähes-
tyi ja oli ylittämässä kylien välissä 
olevan joen, ryhtyivät puolustajat 
ampumaan tulijoita. He hyppäsi-
vät pois reestä. Tällöin ensimmäi-

Marttisen perhe Viipurissa 1915 
isää muistelemassa. Uljas oikealla. 
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senä ajanut isäntä Viskari löi piis-
kalla hevosta ja lähti kovaa vauhtia 
kotiaan kohti. Punaiset ampuivat 
hänen peräänsä ja osuivat hevo-
seen, joka kuoli kotipihalla. Talon 
emäntä katseli ikkunasta tapahtu-
maa. Häneenkin osui luoti ja haa-
voittuneena hänet vietiin Antrean 
kirkolle, missä hän kuoli.

Punaiset vetäytyivät takaisin 
Pullilaan. Viskarin kylään saapu-
nut valkoisten joukko eteni Lanal-
ta aina Pullilan kylän liepeille asti 
ottaen haltuunsa tienristeyksen, 
mistä tie lähti Vuoksen rannalle 
Kuukaupin lautalle. Näin estettiin 
punaisten pääsy Vuoksen ylittämi-
seen.

Paluu kotiin rintaman lähelle
Oltuamme viikon verran sotapako-
laisina saimme luvan palata kotiin 
Viskarin kylän Talilahteen. Rin-
tamalinja oli vakiintunut Pullilan 
kylän reunalle. Molemmissa lä-
hinaapuritaloissa oli majoitettuna 
valkoisia sotilaita. Meille luvattiin 
ilmoittaa, jos uudelleen olisi läh-
dettävä. Rintamalta kuului jatku-
vasti ammuntaa ja meidän pelloil-
le tuli punaisten tykistön ampumia 
kranaatteja ja srapnelleja. Nii-
den siruja löytyi seuraavana kesä-
nä maastosta. Opin silloin äänestä 
päättelemään, milloin ammus oli 
tulossa ja oli mentävä maahan pit-
källeen.

Hannilassa rautatieaseman lä-
hellä oli kauppa vielä toiminnassa 
ja kävimme Arvo-veli ja minä siel-
lä äidin tarvitsemia tavaroita osta-
massa. Asemalla oli myös kansa-
koulunopettajamme. Hän oli juuri 
saanut Antreasta pakan ”Karjalan 
Armeijan Tiedonantoja” -sanoma-
lehteä. Hän tiesi meidän olevan 
Viskarilta läheltä Lana-nimistä ky-
län osaa, missä oli Pullilan vastai-
sen rintaman komentopaikka. Hän 
pyysi meitä viemään pinkan tuota 
lehteä sinne. Tunsimme itsemme 
tärkeiksi vapaussotaan näin osal-
listumalla.
Silloin myös laulettiin:
”Hannilan harjuilla pommit ne 
paukkuu,
Raudussa srapnellit räiskähtelee,
Ahvola se ankarin, Suninmäki san-
karin
Pullilankin punikit viel rankais-
taan.”

Myös hevosemme osallistui Äijän 

ohjastamana sotaan. Ensin Lanal-
la erilaisissa kuormastotehtävissä 
ja sodan viime vaiheissa kuormas-
tossa Viipurin valtaukseen saakka. 
Sieltä Äijä ja hevonen tulivat ko-
tiin. Olimme tottuneet alituiseen 
paukutteluun ja nukuimme yöt 
rauhassa. Huhtikuun loppupuolel-
la eräänä aamuna herätessämme 
oli aivan hiljaista. Eteläisellä tai-
vaanrannalla näkyi savupatsaita. 
Punaiset olivat lähteneet Pullilas-
ta ja sytyttäneet kylän taloja pala-
maan.

Vartiointitehtäväni

Olimme Arvo-veljeni ja minä käy-
mässä kotikylämme Viskarin kes-
kustassa, missä oli tienristeys. Sii-
tä lähtivät tiet Partalan kylään, 
Hannilan asemakylään ja Kuu-
kaupin kylään, missä oli Vuok-
sen ylityspaikka lauttoineen. Tätä 
tienristeystä vartioitiin vapaus-
sodan aikana. Vartijan tukikoh-
tana oli läheinen mökki. Menim-
me sinne, siella oleva vartiomies, 
erään talon isäntä, esitteli meil-
le 8- ja 10-vuotiaille pojille kivää-
riä ja sen lataamista. Oppituntinsa 
jälkeen hän ehdotti, että olisimme 
vartiossa sen aikaa, kun hän kävisi 
kotonaan syömässä. Tietenkin me 
suostuimme. Hän lähti ja me otim-
me kiväärit ja panimme patruunat 
sen lippaaseen. Emme kuitenkaan 
vetäneet panosta piippuun. Sehän 
tehtäisiin vasta tarpeen vaatiessa. 
Menimme tienristeykseen vartio-
tehtävää suorittamaan. Siitä, miten 
pitäisi toimia jotenkin poikkeavaa 
ilmestyessä, ei meillä ollut aavis-
tustakaan. Seistessämme tienriste-
yksessä näimme Partalasta tulevan 
miesjoukon. Heillä näytti olevan 
valkoinen nauha käsivarressa: siis 
valkoisia, ei mitään hätää. Jouk-
koa johti ratsastaen jääkäri puvus-
ta päätellen.. Hän tiedusteli, mitä 
pojat täällä tekevät. Selitimme ole-
vamme vartiossa. Häntä se naurat-
ti ja hän kehotti meitä jatkamaan 
vartiointiamme. Joukko marssi hä-
nen johdollaan Kuukaupille päin. 
Me palasimme vartiotupaan, min-
ne myös ruokailemassa ollut isän-
tä palasi. Sellainen oli elämäni 
ensimmäinen sotilaallinen varti-
ointitehtäväni. 
Vapaussodan päätyttyä

Antrean kirkonkylässä oli ke-
väällä 1918 vapaussodassa val-
koisten joukoissa kaatuneiden 
sankarihautajaiset. Heitä oli 77 
antrealaista. Heidän joukossaan oli 
Matti Kuisma meidän kylästäm-
me. Hänen kihlattu morsiamensa, 
naapurimme tytär Ida Ahtiainen 
oli saattojoukossa lähellämme. 
Kun hänen sulhasensa laskettiin 
hautaan, otti hän kihlasormuksen 
sormestaan ja heitti sen sulhasen-
sa arkulle hautaan. Näin tämän ta-
pahtuman läheltä. Ida eli elämänsä 
loppuun asti menemättä naimisiin. 

Kylässämme oli totuttu siihen, 
että Venäjältä saadaan halpaa vil-
jaa. Näin oli keskitytty karjata-
louteen, jonka tuotteille maidol-
le ja voille oli edulliset markkinat. 
Nyt Venäjän vallankumous ja va-
paussotamme estivät viljan tuon-
nin. Kun lisäksi käyty sota kulutti 
tavallista enemmän viljavarasto-
ja, olikin keväällä 1918 pula sie-
menviljasta. Myös muista elintar-
vikkeista oli puute, muun muassa 
sokerista. Meidän perheellä sitä 
oli. Isäni oli ollut mehiläishoitaja 
ja meille oli jäänyt kymmenkun-
ta mehiläispesää ja jäsenyys me-
hiläishoitajien yhdistyksessä. Sen 
jäsenille annettiin erikoislupa so-
kerin hankkimiseksi. Kun meillä 
oli tapana jättää talvehtiville mehi-
läisille runsaasti hunajaa pesiin, ei 
meidän tarvinnut käyttää sokeria 
mehiläisten kevätruokintaan. Käy-
timme saamamme sokerin vaihta-
malla sen ruisjauhoihin ja leipään. 

Perheemme talous joutui vaike-
uksiin, sillä isämme eläke Venä-
jältä lakkasi ja pienet säästöt pie-
tarilaisessa pankissa jäivät sinne. 
Vasta vuoden 1919 syksyllä viljaa 
ja halkoja myymällä talous saatiin 
tasapainoon. 

Uljas Marttinen
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TOUKOKUU 
Pe  2.5. Siivoustalkoot, hoito-

kunta
Ti  6.5. Espoon Sotaveteraanit, 

kuntoliikuntajaosto 
To  8.5.  Tapiolan Rintama- 

veteraanit
Pe-la 
9-10.5. Espoon Sotaveteraanit, 

pohjoinen toiminta- 
jaosto 

La  17.5. Itä-Espoon Sota- 
invalidit 

Ke-to  
21-22.5. Esbo-Grankulla 

Krigsveteraner  
Pe  23.5.*  Espoon Sotaveteraanit, 

pohjoinen toimintaja-
osto ja sosiaalijaosto  

La  24.5 Espoon Sotaveteraanit, 
pohjoinen toiminta-
jaosto 

KESÄKUU 
Ke   4.6* Espoon Sotaveteraanit, 

pohjoinen toiminta-

jaosto ja sosiaalija-
osto

To   5.6. EspoonSotaveteraanit, 
pohjoinen toiminta-
jaosto 

Ke  11.6.  Tapiolan Rintamave-
teraanit

Pe  13.6.* Espoon Sotaveteraanit, 
pohjoinen toiminta-
jaosto ja sosiaalija-
osto

La  14.6. Espoon Sotaveteraanit, 
pohjoinen toiminta-
jaosto 

Pe-su 
20-22.6. Kaikkien yhteinen 

juhannusjuhla, hoito-
kunta 

HEINÄKUU 
Ke   9.7. Tapiolan Rintamave-

teraanit 
Ma 14.7.*  Espoon Sotaveteraanit, 

pohjoinen toiminta-
jaosto ja sosiaalija-
osto  

Ti   15.7.  Espoon Sotaveteraanit, 
pohjoinen toiminta-
jaosto 

To 29.7.* Espoon Sotaveteraanit, 
kalakerho ja sosiaali-
jaosto 

Palstarinteen veteraa-
nimajan käyttövuorot 
kesällä 2008. 

ELOKUU 
Pe-to  
1-7.8. Avoimien ovien viik-

ko, hoitokunta                    
Pe   8.8. Tapiolan Rintamave-

teraanit 
La   9.8. Esbo-Grankulla 

Krigsveteraner 
To-pe
14-15.8. Espoon Sotaveteraanit, 

pohjoinen toiminta-
jaosto 

Ke-to 
27-28.8. Espoon Sotaveteraanit 

pohjoinen toiminta-
jaosto 

SYYSKUU 
Ti    2. 9. Espoon Sotaveteraanit, 

kulttuurijaosto 
Ti-ke 
9-10.9. Espoon Sotaveteraanit, 

pohjoinen toiminta-
jaosto 

 To  25.8. Syystalkoot, hoito-
kunta 

* Sosiaalijaoston päivinä on 
maksuton linja-autokuljetus 
ja ruokailu Muina  pohjoisen 
toimintajaoston päivinä omat 
eväät ja omatoiminen kulje-
tus. 

Vantaan kaupunki hallinnoi Kau-
nialaa. Sen virallinen nimi on ny-
kyään Kaunialan Sairaala Oy. Toi-
minta jatkuu kuitenkin entiseen 
tapaan. Mm. veteraanien päivä-
kuntoutus pitää yllä veteraanien 
aktiivista toimintaa sekä tarjoaa 
yksilökohtaisia neuvoja ja ohjei-
ta omatoimiseen kotona selviyty-
miseen. Sama tavoite on päiväsai-

Kaunialassa jatketaan 
entiseen tapaan

raalatoiminnalla. Kodinomaisen 
ympäristön ja yksilöllisen hoidon 
lisäksi on mahdollisuus osallistua 
monipuolisiin ryhmä- ja vapaa-
ajan toimintoihin. Tulijoille
järjestetään kuljetus. 

Vakinaisesti Kaunialaan pääsee 
asumaan sellainen vaikeavammai-
nen sotainvalidi, joka ei enää sel-
viydy kotona.    

Lisätietoja saa puhelimitse, keskuksen numero on  09 505 921.
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TOIMINTAKALENTERI

Kevät – kesä 2008

Toimintaryhmät
Soitinyhtyeen harjoitukset torstaisin klo 18 (tarvit-
taessa) Aarnivalkean koululla. Kuoron harjoitukset 
perjantaisin klo 15.45-18.30 Tapiolan palvelukes-
kuksessa (TPK). Kuntovoimistelua: Tapiolan kunto-
sali (Kauppamiehentie) tiistaisin klo 11-12 ja perjan-
taisin klo 14-15 (Väinö Rantio) Tapiolan urheiluhalli 
(Urheilupuistontie 2) keskiviikkoisin klo 10-11, Lep-
pävaaran liikuntahalli (Veräjävahdintie 8 B) tiistaisin 
ja torstaisin klo 10-11 (Aimo Virkki), Tapiolan pal-
velukeskus (TPK) tiistaisin ja torstaisin klo 9.30-11. 
Lentopalloa Tapiolan urheiluhalli maanantaisin ja 
perjantaisin klo 10.30-12.00 (Pertti Sirén). Hiih-
totapahtumat (Teuvo Narinen). Ilma-aseammun-
ta Tuulimäen liikuntatilat maanantaisin klo 13-14 
ja torstaisin klo 12-13 (Väinö Rantio). Petanque 
Tuulimäen liikuntatilat maanantaisin  klo 13-14 ja 
torstaisin klo 12-13 (Väinö Rantio). Kuntoliikun-
tajaoston erityistapahtumista Länsiväylässä. Toi-
mintaryhmät kokoontuvat koko vuoden kesäkuukau-
sia lukuun ottamatta.

Toimintakalenterissa käytetyt lyhenteet
ELES Espoonlahden Eläkkeensaajat, ET Eteläinen 
toimintajaosto, HA Hallitus, HE Hengellinen jaos-
to, HS, JS Huomionosoitus-jäsensihteerit, KA Kala-
kerho, KI Kirkkonummenjaosto, KJ Kulttuurijaosto, 
KR Kuoro, KU Kuntoliikuntajaosto, LE Lehtijaosto, 
NA Naisjaosto, PKT Perinteensiirron kouluryhmä, PT 
Pohjoinen toimintajaosto, SO Sosiaalijaosto, SY Soi-
tinyhtye, TU Tukineuvosto, VJ Valistusjaosto, EKK 
Espoon kulttuurikeskus, HHT Haukilahden Haukita-
lo, SPT Soukan palvelutalo, TPK Tapiolan palvelu-
keskus, TUU Tuulimäen väestönsuoja, UKV Ukon-
vaajan toimitila. 

HUHTIKUU

Viikko 17  
Perinneviesti 1/2008 ilmestyy. PKT

Ma 21. 4. 
14.00 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. 

VJ

To 24.4. 
 9.00 Retki ”Sotahistoriaa Tuusulassa” Tuusu-

lan Rantatielle. Lähtö EKK:n aukiolta. PT 

Su 27.4. Kansansallinen veteraanipäivä. 
 Tapahtumat Espoossa: 
9.30 Lipunnosto EKK:n edessä.
10.00 Kaksikielinen jumalanpalvelus 
 Tapiolan kirkossa.
12.00 Pääjuhla Tapiolasalissa. HE, KR
 Tapahtumat Kirkkonummella:
10.45 Seppeleenlasku sankarihaudoille.
11.00 Kaksikielinen sanajumalanpalvelus kir-

kossa.
13.00 Lounas ja juhla. KI

Viikko 18
Ma 28.4.
14.00 Naisjaoston simamatinea. TPK:ssa. NA

TOUKOKUU

Onkikilpailut tiistaisin kesäkuukausina kesäkuun 
puolivälistä syyskuun puoliväliin. Lähtö Nuottanie-
mestä klo 9. KA

Su-su 
4.-11.5. Kylpyläretki Viroon. KI

Pe 2.5. Siivoustalkoot Palstarinteellä. 
 Hoitokunta.

Viikko 19
Ma-pe
5.-9.5. Kuntoutus- ja hyvänolonviikko Kisakalli-

on urheiluopistossa. Ks. erillinen ilmoitus. 
SO

Ti 6.5 
9.00  Veneen vesillelasku Nuottaniemessä. KA.
10.00 Perinteinen ulkoilupäivä Palstarinteellä. 

KU
9-16.00 Kevätretki Itä-Helsinkiin. NA

Pe-la 
9.-10.5 Virkistyspäivät Palstarinteellä. PT.
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Viikko 20

Ti 13.5. 
9.30 Retki Kotkaan. Lähtö hotelli Gardenin 

edestä, paluu klo 19. Tied. Stig Roudas-
maa, p. 462 682. ET

13.00 Kirkkonummen veteraanitapaaminen 
seurakuntatalolla. KI

Su 18.5. Kaatuneiden muistopäivä.
 Espoo:
10.00 Kaksikielinen jumalanpalvelus tuomiokir-

kossa. 
 Seppeltenlasku sankarihaudoille ja päivä-

juhla seurakuntatalossa. HE, KR
 Kirkkonummi: 
10.45 Seppeleenlasku sankariristille, kaksikieli-

nen jumalanpalvelus  kirkossa ja kahvi-
11.00  tilaisuus seurakuntalossa. KI

Viikko 21
Ma-ke 
19.-21.5. Soomiboisid Virosta, vierailu lentopallon 

merkeissä. KU

Ke 21.5. Lentopallon mestaruuskilpailut Helsingis-
sä. KU

Pe 23.5. Virkistyspäivä Palstarinteellä. Kuljetus ja 
ruoka ilmoittautuneille. SO,  PT

La 24.5. Virkistyspäivä Palstarinteellä. PT

Viikko 22
Ke-pe 28.-30.5.  
9.00 Veteraanileiri Hvittorpin leirikeskuksessa. 

Ilm. Kerttu Rajala. p. 466 050. HE

KESÄKUU

Retki kotimaassa, aika avoin KI

Viikot 23-25
Ke 4.6. Virkistyspäivä Palstarinteellä. Kuljetus ja 

ruokailu ilmoittautuneille. SO, PT

To 5.6. Virkistyspäivä Palstarinteellä. PT

To 5.6. 
19.00 ”Tuntematon sotilas” Suomenlinnan kesä-

teatterissa. Lotta Riisalo p. 412 8948. KJ

Pe 13.6. Virkistyspäivä Palstarinteellä. Kuljetus ja 
ruokailu ilmoittautuneille. SO, PT

La 14.6. Virkistyspäivä Palstarinteellä. PT

Pe-su 
20.-22. 6. Juhannusjuhlat Palstarinteellä. 
 Hoitokunta.

HEINÄKUU
Kesäteatterimatka. Aika avoin. KI

Viikot 29-30
Ma 14.7. Virkistyspäivä Palstarinteellä. Kuljetus ja 

ruokailu ilmoittautuneille. SO, PT
Ti 15.7. Virkistyspäivä Palstarinteellä. PT

Viikot 31-32
Ti 29.7. Retki Palstarinteelle. Kuljetus ja ruokailu 

ilmoittautuneille. SO, KA

ELOKUU
Kartanokierros. Aika avoin. KI

Pe 1.8. Espoon Sotaveteraani -lehden 3/2008 
aineiston ehdottomasti viimeinen jät-
töpäivä. LE

Pe-to 
1.-7.8. Avoimien ovien viikko Palstarinteellä. 

Hoitokunta. Puhelin 863 0566.

Viikot 33-35
Ma-la 
11.-16.8. Kuntoutus- ja hyvänolon viikko 

Kylpylähotelli Päiväkummussa 
Karjalohjalla. Ks. erillinen ilmoitus. SO

To-pe 
14.-15.8. Virkistyspäivät Palstarinteellä. PT, KI

To-ma 
21.-25.8. Kulttuurimatka Saksaan. Kyselyt Eero-

Juhani Juhola, puh. 802 6501. HA

Ma-to 25.-28.8.    
9.00 Veteraanileiri Hvittorpin leirikeskuksessa. 

Ilm. Kerttu Rajala, p. 466 050. HE
Ke-to 
27.-28.8. Virkistyspäivät Palstarinteellä. PT

Pe 29.8. 
15.45 Kuoron ensimmäinen harjoitus. KR

SYYSKUU

Retki Pirttimäkeen, aika avoin. Ks. ilmoitus Länsi-
väylästä.  KU

Viikot 36-37
Ke 3.9. 
14.00 Tanssit  EKK:ssa. Nostalgiset. ET

Ma 8.9. 
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus 

TPK:ssa.  Kahvia saatavana klo 13.45 
lähtien. Huomio! Ajat muuttuneet! VJ

15.45 Naisjaoston sisarilta. Syyskauden ava-
jaiset. NA

Ma-pe 
8.-12.9. Piirin järjestämä hyvänolon viikko Ki-

sakalliossa teemana Virtaa ja vireyttä. Ks. 
erillinen ilmoitus.
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Ti 9.9.
13.00 Veteraanitapaaminen seurakuntatalossa. 

KITi-ke 
9.-10.9. Virkistyspäivät Palstarinteellä. PT

Ke 10.9. 
14.15 Tanssit Soukan palvelutalossa SPT. ET

Viikko 38  
Espoon Sotaveteraani -lehti 3/2008 ilmestyy. LE

Ma 15.9. 
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. 

VJ
Ti 16.9.
8.00 Lähtö kalastusretkelle Gullön saarelle. KA

Viikko 39
Ma 22.9.
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. 

VJ
Ti 23.9.

9.00 Veneen telakointi Nuottaniemessä. KA

Ke 24.9.
14.00 Tanssit EKK:ssa. Soitinyhtye. ET, SY

To 25.9. Syystalkoot Palstarinteellä. Hoitokunta.

Viikko 40
Ma 29.9. 
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. 

VJ
15.45 Naisjaoston sisarilta. NA

Sotiemme veteraanit 
2007 keräys Espoossa 
ja Kauniaisissa

Itsenäisyytemme 90. juhlavuon-
na järjestetty varainhankinta tuotti 
Espoossa ja Kauniaisissa yli 
72 000 euroa. Keräyskulut olivat 
alle seitsemän prosenttia. Keräys-
toimikunnassa olivat edustettui-
na kaikki alueen veteraaniyhtei-
söt, joiden kautta varat käytetään 
sotainvalidien, muiden sotiemme 
veteraanien sekä miesten että nais-
ten elinolojen parantamiseen. Ta-
voitteena on, että kaikki sotiem-
me veteraanit ja sotalesket voisivat 
elää itsenäisesti omissa kodeissaan 
mahdollisimman pitkään.

Espoossa  ja Kauniaisissa elää 
yli 2 000 sotiemme veteraania, 
joista 200 on sodissa vammautu-
neita.

Alueellisen keräystuloksen run-
gon muodostivat varusmiesten lis-
ta- ja lipaskeräykset, 60 prosent-
tia tuotosta. Karakallion koulun, 
Leppävaaran lukion ja Mattlidens 
gymnasiumin toteuttamat päivä-
työkeräykset tuottivat ilahduttavat 
10 500 euroa. Ensimmäistä kertaa 
keräystapahtumana oli jääkiekon 
liigapaikkakunnilla suoritettu ke-
räys, johon osallistui Espoon Blue-

sin pelaajat omalla panoksellaan ja 
katsojat omallaan. Katsojakeräyk-
sen suorittivat seuran omat nais- ja 
junioripelaajat.

Perinteisiä lipaskeräyksiä suori-
tettiin Espoon suurimmissa kaup-
pakeskuksissa sekä keväällä että 
syksyllä, 12 prosenttia tuotosta. 
Näiden toteuttamisesta vastasivat 
alueen maanpuolustusjärjestöjen 
aktiivijäsenet. Heidän panoksensa 
oli myös oleellinen varusmieske-
räyksen toteuttamisessa, niin kul-
jetusten johtamisessa kuin paikal-
lisopastuksessa.

Keräyksen käytännön toteutuk-
sessa oli tukena myös espoolaisia 
ja kauniaislaisia lioneita, marttoja, 
rotareita, reserviläisiä ja muita va-
paaehtoisia.

Heidän tukensa oli oleellinen 
keräystoimien toteuttamisessa, va-
rusmieskerääjien kuljettamisessa 
ja opastamisessa, toteaa keräystoi-
mikunnan puheenjohtaja emeritus-
professori Kalevi Heinilä.  Samal-
la hän haluaa kiittää lämpimästi 
kaikkia keräykseen osallistuneita 
tahoja, henkilöitä ja lahjoittajia.

Alueellisen varainhankinnan li-
säksi valtakunnallisesti toteutet-

tujen keräystoimien tuotto jaetaan 
alueiden veteraanien tukemiseen. 

tammikuu 2008 
Raimo Ilveskero

keräysvastaava

Maanantaiesitelmät keväällä 2008
Valistusjaoston esitelmätilaisuudet Tapiolan palvelu-
keskuksessa, Itätuulenkuja 4, maanantaisin klo 14. 

21.04. Sisätautien erikoislääkäri Unto A. Vainio
    Ikääntyvän ihmisen nivelongelmat

Kulttuurijaosto 
tiedottaa
Suunnitteilla syksyksi 2008 :

1.  Syyskuun 25. päivänä (torstai)
Tampereen työväen teatterin
Pienellä näyttämöllä päivänäytök-
senä
Heli Laaksosen murrenäytelmä

LUKKOSULAA JA 
LUMPEENKUKKIA
”Hapan komedia Skytölän veljes-
ten ’Kytky-kaupasta’.
Esko Roine, Eila Roine, Ilmari 
Saarelainen ja Tuija Ernamo.

Ilmoittautuminen 15.8.2008 
mennessä
Kerttu Ruohonen 
412 8191,  040-5249 254
Tarkat tiedot hinnasta, kuljetukses-
ta ja ruokailusta ym. myöhemmin.

2.  Lokakuun loppupuolella
Helsingin kaupunginteatterissa
Kjell Wästön historialliseen me-
nestysromaaniin
MISSÄ KULJIMME KERRAN 
perustuva kuvaus Helsingistä ja 
sen asukkaista vuodesta 1905 tal-
visodan kynnykselle.
Tarkat tiedot syksyllä.
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TAPIOLAN OTSO APTEEKKI
Palveleva apteekki

Laaja ja monipuolinen palveluvalinta 
Tapiolan ydinkeskustassa

Nyt täysin uudistettu sisäänkäynti 
sähköovilla
Tervetuloa!

Länsituulentie 6

Tapiola, Kaupinkalliontie 10, 02100 Espoo
puh. 09-816 5051, lipunmyynti 09-816 57234

www.espoo.fi/kulttuurikeskus
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Albertinkatu 22-24 A2 00120 HELSINKI
Soita (09) 444 774

 

Itä-Karjala (mm. Karhumäki, Käppäselkä) 17.-21.08.….. 420,-
Sotaa Äänisellä ja Syvärillä 30.08.-02.09.  ……………. 395,-
Karjalan Kannas 15.-16.09. …………………………….. 210,-
Asiantuntijaoppaana sotahistorioitsija Anssi Vuorenmaa
Vienan Karjala  30.05. – 02.06 …………………………. 370,-
Karjalan Kannas -Konevitsan luostari 16.-18.06…........ 335,-
Laatokan Karjala ja Aunus 29.06. – 02.07. …………..... 410,-
Karjalan Kannas 11. – 13.08. …………………………… 310,-
Asiantuntijaoppaana sotahistorioitsija Juhani Vakkuri
Viipuri sodan jaloissa 1939-1944.  25. – 27.05. …….... 345,-
Viipurin Viimeinen Päivä 1944  16.-17.06. ja 29.-30.09. 225,-
Asiantuntijaoppaana historioitsija Göran Lindgren
   
Asiantuntijaoppaana sotahistorioitsija Eeva Tammi

SOTAHISTORIALLISET MATKAT VENÄJÄLLE

LAIVARISTEILY VOLGALLA 16.-26.09 - kysy lisää!

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

Kestävän
kosteuden
lähde

APTEEKISTA

Kosteuttava
Kevyt

Hyvin imeytyvä

Vielä ehdit eversti Sampo Ahdon matkoille
 

Suomenlahden ympäri  31.7. -2.8. 2008
keskeiset kohteet: Tallinna, sillamäki, narva, inkerinmaa, 
pietarhovi, pietari ja kronstadt. paluu Viipurin kautta. puolihoito. 
majoitus hotelli narva ja hotelli azimut  pietarissa. 
hinta 370 € 1 henkilö h2:ssa, 1-hengen lisämaksu 65 € .
Muurmansk- Petsamo  5.-8.8. 2008
matka alkaa rovaniemeltä. keskeiset paikat salla, kelloselkä, 
kantalahti, murmansk, petsamo, kirkkoniemi ja ivalo. puolihoito.
hinta 420 € 1 henkilö h2:ssa, 1-hengen huoneen lisämaksu 90 € 
Maginot-linja ja Verdunin taistelualue  3.-6.10.2008
lento helsinki –Bryssel ja Zürich – helsinki.
Bussi Bryssel, metz, luxemburg, hackenberg, Verdun, metz. 
strassburg  ja Zürich. puolihoito 
hinta 985 € 1 henkilö h2:ssa, 1-henkilön huoneen lisämaksu 90 €

ALFA LAVAL NORDIC OY

pl 51, 02271 espoo
puh. (09) 804 041   


