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Sopeutumishäiriöt ovat suurin syy
asepalveluksen keskeytymiseen ensimmäisten palvelusviikkojen aikana, kertoi lippueamiraali Antero Karumaa esitelmässään maaliskuun 9.
päivänä. Jaakko Valtanen muistutti, että puolustusvoimat turvaa demokratian säilymisen. – Kuva Erkki Sipilä. – Sivu 24
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monille nuorille
miehille liikaa
Varusmiesten fyysisestä ja henkisestä kunnosta on keskusteltu
vilkkaasti. Monet parikymppiset, parhaassa iässä olevat miehet tulevat palvelukseen ylipainoisina ja rapakuntoisina.
Tiedolliset valmiudet ovat hyvät, mutta kunto heikko. Lapsuuden ja nuoruuden vähäinen
liikunta on jättänyt jälkensä.
Fyysisen ja psyykkisen vajaakuntoisuuden vuoksi sitten
jopa kymmenesosa ikäluokasta
keskeyttää palveluksensa. Jotkut alokkaat vaihtavat armeijan
palveluspuvun siviilifarkkuihin
jo ensimmäisen viikonlopun
jälkeen.
Puolustusvoimain tuleva komentaja Ari Puheloinen väittää,
että nykyarmeijan pahin vihollinen on läski. Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimusupseerin, kapteeni Mikael Salon
väitöskirjan mukaan keskeyttämisen merkittävä syy on henkinen sopeuttamattomuus armeijan arkeen ja väärä asenne.
Siviilissä kavereitten tapaaminenkin on ollut verkkoyhteyden varassa. Välipaloiksi on
mutusteltu sipsejä ja juotu makeita limuja. Läskiähän sillä
menolla kertyy. Viidessätoista
vuodessa varusmiesten keskipaino on noussut seitsemän kiloa. Vuonna 1994 se oli 70,8 kiloa, nyt 76,8 kiloa.
Kasarmeilla on nähty, että
vapaasti eläneiden nuorten on
vaikea sopeutua kuriin ja yk-

sityisyyden puutteeseen. Ero
omaisista ja kavereista satuttaa.
Entistä vapaammassa siviilielämässä kasvaneet ovat kokeneet,
että armeijassa ylläpidetään
yhä kuria ja järjestystä. Yksityisyys on niukkaa.
Veteraanit kyselevät, mikä
näitä nykymiehiä riivaa. Asepalvelus kestää lyhimmillään
puoli vuotta. Viikonvaihteet
ovat useimmiten vapaita. Majoitus, ruokailu ja harrastusmahdollisuudet ovat kaukana
veteraanien vastaavista rauhanaikaisista oloista, sotavuosista
puhumattakaan. Armeijan jälkeen myönnettiin, että intin kuri
loi perustan sodassa selviytymiselle. Korsujen ahtaudessa ei
ollut rahtuakaan yksityisyyttä.
Oli hyvä, että siihenkin oli rauhan aikana harjaannuttu.
Oloja purnattiin, mutta harmia purettiin huumorin aseilla.
Kun oikein keljutti, sanottiin,
että kyllä tämä aina kotiolot
voittaa.
Nykynuorille voisi muistuttaa, että varusmiespalvelus antaa valmiuksia myös siviilissä
selviytymiselle.
Niilo Ihamäki

Aineisto lehteen os.
Päätoimittaja Niilo Ihamäki,Mäntyviita 10 F, 02110 Espoo tai
toimitussihteeri Marjatta Konttinen Kotitontuntie 13, 02200 Espoo
piakonttinen@kolumbus.fi
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Puheenjohtaja

Vuosi on vaihtunut. Elämme uutta
vuotta – yhdistyksemme 50v-juhlavuotta. Onnea jäsenistöllemme
alkaneelle vuodelle.
Elämme myös talvisodan 60v
muistovuotta. 105 kunniakasta päivää kestimme uljaasti ja teimme
sen, josta nykyisin puhutaan suurella kunnioituksella koko maailmassa. Talvisodan ihme on nyt tuttu rajojemme ulkopuolellakin.
Tämän joulun lahjat on jo avattu ja tutkittu, mutta vielä on tulossa lahjat valtiolta.
Valtio on siirtänyt meidät eläkeläiset samaan kastiin palkansaajien kanssa. Verotus tapahtuu tänä
vuonna tulojen mukaan eikä ikäkertymän perusteella.

Lisäksi tuloveroasteikkoon tehdään 4 % inflaatiotarkistus ja elintarvikkeiden arvonlisävero alennetaan 17 prosentista 12 prosenttiin.
Alennus astuu voimaan 1.10.2009.
Hallitus on vakuuttunut siitä,
että ruoka halpenee. Sitä toivomme mekin eläkkeensaajat. Useissa EU-maissa vero on jo nyt alhaisempi kuin Suomessa.
Verotuksessa tehtävä kotitalousvähennys nousee 3000 euroon vuodessa. Kyllä meidän nyt kelpaa!
Kaksisataa vuotta sitten valtiopäivät Porvoossa päätti perustaa oman keskushallinnon. Syntyi
autonominen Suomi. Vietämme
valtiohallinnon kaksisataavuotisjuhlavuotta samalla tietäen, että
aluehallinnon toiminta nykyisessä
muodossa päättyy.
375-vuotinen lääninhallinnon
toiminta jää historiaan tänä vuonna. Organisaatio uudistuu ja muuttuu merkittävästi. “Veteraaniasiain neuvottelukunnan“ kohtalosta
ei vielä tiedetä tarkalleen juuri mitään. Uskon kuitenkin, että asiat järjestyvät meille suotuisiksi ja
saamme jatkossakin mahdollisuuden vaikuttaa omiin asioihimme
neuvottelukunnan välityksellä.
Eino Luostarinen

Espoon Sotaveteraanien 50-vuotisjuhlat

ILTAJUHLA
Tapiola Garden hotellissa
torstaina 24. syyskuuta klo 19.00
Tervetuliaismalja
Limemarinoitua lohta
Karitsan paahtopaisti
Metsämarjabavaroise
Kahvi
Espoon Puhallinorkesterin Big Band soittaa
40, 50 ja 60-luvun musiikkia.
Solisteina Petteri Salomaa,
Paula Koivuniemi, Kari Tapio
Jukka Puotila esittää Lasse Lehtisen sketsejä
Illalliskortti 45 euroa

Toiminnanjohtaja

Vielä kertyy asiaa sääntömuutoksesta. Kuten syyskokouksessa marraskuussa 2008 kerrottiin, sotaveteraanien puolisot ja lesket voivat
halutessaan olla yhdistyksen varsinaisia jäseniä. Jäsenyyttä varten täytyy kunkin täyttää jäsenhakemuskaavake, jonka yhdistyksen
hallitus sitten hyväksyy ja jäsenyys
alkaa. Jos puolisolla tai leskellä on
jo yhdistyksen kannattajajäsenyys,
asianomaisen on ilmoitettava toimistoon mieluimmin kirjallisesti, että haluaa siirtyä varsinaiseksi
jäseneksi, jotta asia saadaan kirjatuksi jäsenrekisteriin. Puoliso- ja
leskijäsenen jäsenmaksu on tänä
vuonna 20 euroa, eli sama kuin
muillakin varsinaisilla jäsenillä.
Jäsenyys tuottaa ne edut, jotka
on kaikilla varsinaisilla jäsenillä,
eli osallistumisoikeuden kaikkiin
yhdistyksen järjestämiin toimintoihin ja saamaan yhdistyksen, piirin ja liiton lehdet.
Tammenlehväveteraanien lakisääteisiä erityisetuja ei tämä jäsenyys kuitenkaan voi antaa, koska
ne ovat vain sotien veteraanien erityisetuja.
Tänä vuonna yhdistys on voinut ryhtyä antamaan jäsenilleen
siivousapuun oikeuttavia maksusitoumuksia. Niiden saamiseen
vaaditaan yhdistyksen jäsenyys ja
rintamasotilas- tai rintamapalvelustunnus. Myös miinanraivaukseen osallistuneet ovat mukana.
(RS, MP, MR).
Alkuvuoden aikana niitä voi
saada kolme ja loppuvuoden aikana samoin kolme. Perhettä kohden annetaan kuitenkin vain yhdet
maksusitoumukset, vaikka molemmilla puolisoilla on ko. tunnukset.
Eero-Juhani Juhola
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Hannu Särkiö:

Talvisota jätti pysyvän
jäljen kansamme sieluun

k u v at: e r k k i s i p i l ä

Pian seitsemän vuosikymmenen takaiset talvisodan muistot ja tunnelmat ovat tänään kaukaisia, mutta kukaan ei niitä unohda, vaikka
lapsenkin silmin ja tunnoin ne kokenut. Talvisota jätti pysyvän jäljen kansamme sieluun, sanoi kenraalimajuri Hannu Särkiö puheessaan talvisodan päättymisen muistojuhlassa Tapiolan kirkossa maaliskuun 13. päivänä.
Muistopäivän tilaisuudet alkoivat aamulla lipunnostolla Espoon
Kulttuurikeskuksen aukiolla ja
kunniakäynnillä Espoon sankarihaudoilla.
Myös Kirkkonummen sankarihaudoille laskettiin seppele. Kirkossa oli kaksikielinen hartaushetki.
Tapiolan kirkossa pidetyn muistojuhlan tervehdyssanoissa puheenjohtaja Eino Luostarinen totesi, että hyökkääjää vastassa oli
talvisodan henki, jolla Suomi selviytyi ylivoimaisesta tehtävästään.

Puheenjohtaja Eino Luostarinen totesi, että hyökkääjän voitonhymni
jäi esittämättä.

Mahtava valtio ei saanut pientä
maata murskatuksi.
Musiikkia juhlassa esittivät
Kaartin soittokunta, Espoon sotaveteraanikuoro, Kanttiinin Lotat ja
Trio Iris, Mika ja Valtteri.
Kenraalimajuri Hannu Särkiö
muistutti, että talvisodassa panoksena oli valtiollisen olemassaolon
ohella koko pohjoismainen elämänmuotomme, kulttuurimme ja
kansalaisvapautemme. Talvisodan
taistelun keskeiseksi tunnukseksi
muodostuikin "Kodin, uskonnon
ja Isänmaan puolesta". Nämä arvot
olivat esillä paitsi rintamalla, myös
virsilaulu- ja ompeluilloissa, joita
lotat kautta maan järjestivät pimennysverhojen takana seurataloilla ja
kouluilla. Tutuista virsistä haettiin
turvaa ja lohtua samalla kun ahkerat kädet kutoivat kypäränsuojuksia ja liipaisinsormella varustettuja villakäsineitä.
Katseemme ei voi tunkeutua
kansakuntamme
tulevaisuuteen
edes muutaman vuoden, puhumattakaan vuosikymmenten syvyydelle. Kansamme kokemukset it-

Kenraalimajuri Hannu Särkiö muistutti, että talvisota oli ankara koulu
itsenäiselle maallemme.

senäisyytemme aamunkoitosta ja
erityisesti sotien ajasta antavat kuitenkin lujaa luottamusta mahdollisuuksiimme selviytyä mahdollisista tulevistakin ahdingon ajoista.
Talvisota oli ankara
koulu nuorelle itsenäiselle maalle. Mutta heille, jotka selvisivät
sodista hengissä, se antoi vahvan
luottamuksen läpäistä pahatkin ongelmat ja koettelemukset.
Loppuhartauden piti lääninrovasti Antti Rusama.
- NI
Lääninrovasti Antti Rusama vakuutti, että sodanjälkeinen sukupolvi kunnioittaa veteraaneja.
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Juuremme ovat sinivalkealla Pohjanmaalla.Veljessarjan syntymävuodet: Vilho 1917, Martti 1920,
Eino 1922 ja Yrjö, allekirjoittanut
1924. Lapsina meille kerrottiin perinnetietoa sodasta, jota oli käyty
kotitilani ja naapurikantatilan pelloilla kauan aikaa sitten. Kysymys oli viimeisestä voittoon päättyneestä Suomen sodan taistelusta,
joka käytiin Alavudella 17.8 1808.
Luonnollisesti leikimme myös sotaleikkejä. Isäni löysi 1930-luvulla
peltoa muokatessaan tykinkuulan.
Tuon ajan tykinkuulat olivat pyöreitä, mitkä eivät räjähtäneet. Kuula oli poikakuulan kokoinen, joten
sillä oli käyttöä kuulantyöntöharjoituksissa.

sairastava leskiäitini lähetti täten neljä kasvattamaansa poikaa
isänmaata puolustamaan. Einoveljeni kertoi pikakirjoituksella
pitämässään päiväkirjassa: Asemasotavaiheen aikana kokeneitten sotakarhujen tilalle vaihdettiin pääasiassa eteläpohjalaisista
nuorukaisista koostuva komppania, johon hänkin kuului. Marssittuaan valtakunnan rajan yli, he ottivat lakin päästään kun saapuivat
pyhälle Inkerinmaalle. Vartiopaikoillaan he ase kädessä tähyilivät
ei-kenenkään maan yli vainolaisen
liikkeitä. Koska joukossa oli monia uskovien kotien poikia, he kokoontuivat säännöllisesti ”korsuseuroihin.” He tahtoivat pukeutua
Jumalan koko sota-asuun, kun kävivät omaa sisällissotaansa sydänten taistelutantereella. Näille kahden rintaman sotilaille muodostui

Vartuttuamme suojeluskunnan
ja sen poikaosaston toiminta vei
mukaansa. Kesällä 1939 alkoi uhkapilviä muodostua myöskin Suomen ylle. Vilho oli suorittanut asevelvollisuuden ja hänet kutsuttiin
ylimääräisiin kertausharjoituksiin.
Martti kutsuttiin asevelvollisuutta suorittamaan. Syttyi 105 päivää kestänyt talvisota. Vain Vilhoveljeni oli tuossa sodassa mukana.
Hän kertoi sieltä palatessaan, että
hänellä oli koko ajan sellainen varma tunne, että hänelle ei tapahdu
mitään, meni hän kuinka pahaan
paikkaan tahansa.
Jatkosodan alkaessa meidät
nuorimmatkin sitten kutsuttiin armeijaan. Vaikeaa nivelreumaa

Talvisodan päättyminen pysyy mielessä
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lämme. Viipurinlahdella oli vastassa neljä venälälaistä divisioonaa
eli kymmenkertainen miesylivoima aseineen. Er.P 21 tappiot olivat suuret: koko miesvahvuus oli
845 miestä. Näistä kaatui 99 miestä, haavoittui ja sairastui 320 eli
yhteensä 419 miestä. Hevosia kaatui 30 ja haavoittui 5. Kaikki tämä
tapahtui 26 vuorokauden aikana
17.2-13.3 1940.
Taistelujen jälki oli kaameaa
katseltavaa
Tervajoen kaunis kylämaisema oli murskattu vuorokaudessa maan tasalle. Metsä oli päreinä,
ja luminen maanpinta oli muuttu-

niilo ihamäki

Talvisodan viimeinen päivä ja tieto rauhasta on lähtemättätömästi
jäänyt Er.P 21:ssä taistelleen Yrjö
Granlundin mieleen. Er.P 21:n
rippeet olivat Viipurinlahden ja
Tervajoen maastossa, kun maaliskuun 13. päivänä 1940 aseet vaikenivat. ”Meillä ei ollut mitään tietoa
rauhanneuvotteluista. Maaliskuun
13. päivän aamuna olin kuoleman
väsynyt, ja pääni oli täynnä tykkien jyskettä. Olin syvissä mietteissä. Kuvittelin, millaista on taivaassa. Sitten kuulin nuoren sotilaan
huutavan minulle: ´Nyt on rauha!´
Minä kysyin: `Mitä sinä puhut? Ei
ammuta!´Heräsin siihen todellisuuteen, että kaikkialla oli hiljaista. Silloin käsitin, että minä elän.
Kyyneleet tulivat silmiin, sitä ihmettä ja iloa ei osaa kertoa.”
Yrjö Granlund muistaa, että
maaliskuun 13. päivän aamu oli
aurinkoinen, kirkas ja kaunis.
Pakkasta oli 20 astetta. Tykistö- ja kranaattituli oli kovaa koko
yön, aamua kohti se vielä vilkastui muuttuen kello 10-11 rumputuleksi, jolloin joka sekuntti räjähti jossakin kranaatti. Vihollisen
tulenjohtokone oli yötä päivää yl-

nut mustaksi mullaksi. Siellä täällä oli kaatuneita ja haavoittuneita.
Ilmanpaine oli tappanut sotilaan,
joka makasi hangella silmät päästä pullistuneena. Ilmanpaine oli
iskenyt myös hevosen korvat jäniskoiran korvien muotoisiksi. Hevonen tuli raivoon ja laukkasi päin
mäntyä. Kauempana hyppeli kolmijalkainen hevonen metsään päin
suojaa etsien.
Rauhan tultua kello 11 rumputuli katkesi yhtäkkiä. Kolme hävittäjälentokonetta lensi alhaalla linjojen välissä. Jokaisella hulmusi
koneen perässä sirppi- ja vasaralippu. Vanjat nousivat kuopistaan,
olivat iloisia, hurrasivat ja paikoin
tulivat suomalaisten luo ja antoivat
suomalaista rahaa.
Rauhanehdot kuultuaan
Suomen kansa itki. Äidit itkivät
kaatuneita poikiaan, vaimot miehiään. Kirkot täyttyivät rukoilevista
ihmisistä ja liputkin kyynelehtivät
puolitangoissaan.
Yrjö Granlundin osalta jatkosota päättyi syyskuun 24. päivänä
1941, jollloin räjähtävä luoti vei
häneltä oikean käden.
Niilo Ihamäki

ß

Vain uhrin ansiosta lippu liehuu

niilo ihamäki

Kristus. Sain näitten kovien päivien alkaessa armon katkaista kaikki
viimeisetkin siteeni tähän maailmaan. Nyt tunnen olevani onnellinen yksin Jeesuksen seurassa.
Hän on seissyt vierelläni, tukenut
ja vahvistanut minua kun olen uupunut.” Tuossa taistelussa komppanian vanhemmat upseerit olivat
kaatuneet tai haavoittuneet. Niinpä veljeni, nuori vänrikki, joutui
toimimaan pieneksi kutistuneen
komppanian päällikkönä. Se vähäinen tieto, minkä olemme saaneet hänen viimeisistä vaiheistaan,
on koostunut pienistä tiedon sirpaleista.

täten peräänantamaton yhteishenki. Hän koki voimakkaan hengellisen herätyksen murrosikäisenä.
Pappiskutsumus kangastelikin hänen tulevana elämäntehtävänään.
Vilho-veljeni oli toiminut joukkueenjohtajana Uhtuan suunnalla. Vuoden 1944 kevättalvella
hänet siirrettiin Karjalan kannakselle EP 20:een, minkä komentajana oli eversti Haanperä. Eino-veljeni joutui upseerikoulun jälkeen
myös Kannakselle aivan tuntemattomaan joukko-osastoon. Hän
kuului JR 58:aan, minkä komentajana oli eversti Juva. Veljekset olivat nyt varsin lähellä toisiaan. EP
20 oli aivan Suomenlahden rannalla ja JR 58 aivan tien vieressä kauempana rannasta.
Kun hirvittävä teräsmyrsky alkoi 9.6 1944, lukee sota-arkiston päiväkirjassa EP 20 kohdalla
seuraava teksti: ”Vihollinen aloitti hirvittävän tykistökeskityksen
varhain aamulla. Tällöin komentokorsu sai täysosuman. Sen johdosta tuhoutui mm. koko salainen
arkisto. Tätä sotapäiväkirjaa on
alettu pitämään 9.6. klo 7.00 aamulla”. Se on edelleenkin sota-arkistossa ruudulliselle paperille kirjoitettuna. Onneksi upseerit olivat
kaikki ulkona, joten henkilövaurioita ei tullut.
Viimeisessä 15.6 päivätyssä kirjeessä Eino-veljeni kirjoitti viisi
päivää ennen kadoksiin joutumistaan: ”Täällä kuoleman kentillä
liikkuu itse elämän herra Jeesus

Eino katosi
Juhannuksen paikkeilla kotiseurakunnan pappi toi äidilleni murheellisen viestin: Teidän Eino- poikanne on joutunut kadoksiin 20.6.
Kun murheellisen viestin tuoja oli
lähtenyt, äitini lähti etsimään lohdutusta neljän poikansa rintamalta lähettämistä kirjeistä, joita hän
tallensi lipaston laatikossa. Hän
kertoi: ”Kun avasin lipaston laatikon, sieltä ikäänkuin hypähti yksi
kirje käteen.” Kirje oli kirjoitettu asemasotavaiheen aikana 23.1
1943. Sisältö oli seuraava: ”RAKAS ÄITI! Monet lämpimät terveiset täältä lauantai-illan hiljaisesta korsusta. Syy tämän kirjeen
kirjoittamiseen on aivan ainutlaatuinen. Minulla on ollut tänä päivänä sellainen aavistus, että täällä
tulee tapahtumaan jotakin erikoista minun kohdallani. Ehkä haavoitun tai kaadun lähiaikoina. Jos
haavoitun, tahdon sanoa Teille:
kärsimysten kautta Jumala kutsuu
meitä siihen elämään, joka ei kuihdu kuolemassakaan. Jos kaadun,
sanon Teille, ettei minun tarvitse
pelätä kuolemaa. Tosin olen tehnyt syntiä Jumalaa ja ihmisiä vastaan. Pyydän anteeksi pahat tekoni Teiltä ja veljiltäni. Joka päivä
käyn myöskin Golgatan ristin juurelle, jossa Jeesuksen veri pyyhkii
pois kaikki minun syntini. On ihanaa elää ja kuolla Jumalan lapsena. Ajallisen elämän tarkoitus on
siinä, että oppisimme tuntemaan
Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen,
jolloin meillä on iankaikkinen elämä. Minäkin saan tuntea Jeesuksen omana vapahtajanani. Kuole-

massa siirryn autuaitten vainajien
joukkoon. Sinne odotan Teitäkin
sekä Vilhoa, Marttia ja Yrjöä. Lähtekää Jeesusta seuraamaan, niin tapaamme kerran. Nyt lähden tyköänne. ´Te rakkaat jääkää tänne nyt
haltuun Jeesuksen, Ja valvovalla miellä Te käykää taivaan tiellä,
vie Herra meidät yhtehen´ (1938/
Virsi 592:6). Älkää itkekö minua,
sillä kun maiset taistoni ovat laantuneet, saan nauttia täydellistä Jumalan rauhaa. Kiitos hyvyydestänne! Näkemiin taivaassa Eino.”
Vilho kaatui aselevon jälkeisenä päivänä
Vilho-veljeni haavoittui lievästi 12.6. Vammelsuussa. Vain lihashaava käsivarteen ja reiteen.
Pian hän pääsi takaisin rintamalle. Hän toimi komppanian päällikkönä rannikkopuolustuksessa Viipurilahden rannalla. Aselepo astui
voimaan 4.9 klo 7.00. Suomalaisten aseet vaikenivat sopimuksen
mukaan, mutta venäläisten aseet
vuorokautta myöhemmin. Veljeni
kuten kymmenien muittenkin suomalaisten kohtaloksi tuli kaatua
tuon vuorokauden aikana. Satoja haavoittui. Eversti Matti Lukkari kertoo kirjassaan Asekätkentä:
”Punaupseeri tuli valkoista lippua
heiluttaen sotilaitten saattelemana
keskustelemaan suomalaisten upseerien kanssa. Hän ihaili, että teillä on hyvä tulikuri. Se oli merkki
siitä, että tieto aselevon ajankohdasta oli mennyt perille. Kun suomalainen upseeri yritti sotilaitten
saattelemana tehdä samoin, häntä
ammuttiin piiskatykillä.”
Molemmat veljeni kuuluivat 10.
divisioonaan, jonka komentajana
oli eversti Kai Savonjousi. Tämä
persoonallinen kristitty lähetti
kaikkien divisioonansa kaatuneitten upseerien omaisille lämpimän
ja sydämellisen osanottonsa siteeraten Jeesuksen sanaa opetuslapsilleen: ”Sen suurempaaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin että hän
antaa henkensä ystäväinsä puolesta.” Veljieni lisäksi minun ja edesmenneen puolisoni serkkuja kaatui yhteensä kymmenen aseveljeä.
Eräs heistä joutui kaukopartioretkellä vangiksi ja kuoli sotavankileirillä.
Yrjö Kahra
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Veteraanit
merituulta
haistelemassa

Espoon Sotaveteraanit ry:n kannatusjäsen Erkki Ikonen on parina kesänä järjestänyt veteraaneille merihenkisen retken. Veteraanit
ovat päässet nauttimaan purjeveneen kyydistä ja uusi retkikin on
luvassa ensi kesänä.
Erkki Ikonen kertoo, että hänen
vanhempansa Pirkko ja Sakari
Ikonen ovat kuuluneet Espoon veteraaneihin.
– Isäni kuoltua ja äitini kärsiessä muistin heikkenemisestä mietin, mitä voisin tehdä veteraanien
hyväksi. Työssäni Nuottaniemessä
sijaitsevan Villa Pentryn ravintolapäällikkönä tutustuin ravintolan
erääseen asiakkaaseen, Merimetsojen partion puuhamieheen Kari
Kemppiin. Sain idean veteraanien purjehdusretkestä ja ehdotin sitä Kempille. Ajatukseni sai
heti myötätuulta ja ensimmäinen
purjehdus tehtiin elokuussa 2007.
Kari Kemppi toimi päällikkönä ja
reipas partiolaistyttö perämiehenä.
Yhdeksänkymppinen veteraanikin
sai ensipurjehduksellaan ihastella hänen riuskaa purjeiden reivaamistaan.
Purjehduksen jälkeen nautittiin
Villa Pentryn tarjoama iltapala.
Onnistuneesta retkestä innostuneena sovittiin, että meriretkestä
tehdään jokavuotinen perinne. Partiolaisetkin lupasivat sille tukensa.
Purjeveneeseen mahtui vain viisi veteraania, mutta Erkki Ikonen
halusi, että useammatkin veteraanit pääsisivät nauttimaan meriretkestä.
– Tiesin, että Sedu Koskisella on hulppea jahti ja yhteys häneen tuotti tuloksia. Elokuussa
2008 tusina espoolaisia veteraaneja oli yhdistyksen toiminnanjohtajan johdolla Katajanokan kasinon
edustalla odottamassa jahtiin pääsyä. Sen päällikkö Patrick Neu8
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haus auttoi meidät alukseen ja
odottelimme merelle lähtöä. Valitettavasti kesän kovimmat tuulet ja
kova merenkäynti esti lähtömme.
Veteraaneja tilanne ei haitannut.
Cocktailpaloja ja virvokkeita nauttien kuuntelimme aluksen päällikön asiantuntevaa jahdin esittelyä.
Kun varsinainen meriretki jäi
tekemättä, pääsivät veteraanit kuukauden kuluttua kuitenkin merelle
Merimetsojen upouudella veneellä
laita vettä viistäen.
– Sittemmin tapasin Sedu Koskisen ja tiedustelin optiota meriretkelle ensi kesänä. Sedu vastasi, että
"veteraaneille aina". Sanoin ´kiitos!´ ja lyötiin kättä päälle. Uusi
meriretki siis odottaa veteraaneja.
Niilo Ihamäki

Erkki Ikosen mukana veteraanit
pääsevät ensi kesänäkin meriretkelle.

Oolannin sota

Kolera tappoi Oolannin sotaan
osallistuneita liittoutuneiden sotilaita enemmän kuin itse sotatoimet, kirjoittaa Ossi Granlund.

”Ja se Oolannin sota oli kauhia - ,” hoilataan tunnetussa laulelmassa. Kestettyään vain lyhyen ajan se
ei ollut niin kauhea kuin sotilaiden kärsimykset ns. itämaisen sodan päänäyttämöllä Krimin niemimaalla brittiläisten ja ranskalaisten
joukkojen piirittäessä Sevastopolin linnoituskaupunkia 1850-luvun puolivälissä. Vallinnut kylmä
talvi, kulkutaudit ja haavoittuneiden kehno hoito verottivat suuresti liittoutuneiden sotaväkeä. Sodan
sankarihahmoksi nousi englantilainen sairaanhoitajatar Florence Nightingale, joka Skutarissa
Turkin rannikolla sai aikaan käänteen tekevän parannuksen sodassa
vammautuneiden hoidossa. Asiasta saatiin julkisuuteen tietoja, kun
sotakirjeenvaihtajat ensimmäisen
kerran sotahistoriassa lähettivät raporttejaan työnantajalehtiensä toimituksille.
Kun Ahvenanmaan itsehallintoyhdyskunnalla on ollut sanottavaa EU:n perustuslakia korvaavan
sopimuksen hyväksytyksi tulemisessa ja koska suomalaisia sotilaita osallistui saariryhmän suojaksi
rakennetun Bomarsundin linnoituksen puolustamiseen, voitaneen
yli puolentoista sadan vuoden takaisia tapahtumia palauttaa vähän
mieleen.
Ison-Britannian
merimahdin
jatkuvasti voimistuessa tsaari Nikolai I piti tärkeänä, että Ahvenanmaalle rakennetaan vahva linnoitus lännestä päin koettua uhkaa
vastaan. Rakentamispaikaksi valittiin Sundin Skarpansin kylä sijaintinsa perusteella. Amiraliteetin
ja insinööriyksiköiden johtama rakentamistyö aloitettiin 1830-luvun
alussa. Työvoimana oli enimmäkseen rangaistusvankeja. Suunnitelmat olivat mittavia ja Pietarissa
toimineiden kuuluisien arkkiteh-

tien kädenjälkien piti näkyä rakennelmissa. Päälinnakkeen lisäksi linnoituksessa piti olla peräti 12
puolustustornia. Niistä vain kolme
oli valmiina piirityksen alkaessa.
Pitkään jatkuneen rakentamisvaiheen aikana paikkakunnalle muutti Venäjältä joukko eri ammattialojen edustajia perheineen, ja kylästä
muodostui pikkukaupunginomainen yhdyskunta, jossa seuraelämä
kukoisti Viaporin tapaan.
Venäjän aggressiivinen ulkopolitiikka, joka tähtäsi Balkanin niemimaan yliherruuteen, ja Turkkia
vastaan aloitettu sota saivat IsonBritannian ja Ranskan ryhtymään
vastatoimiin sekä Mustanmeren
että Pohjan- ja Suomenlahden rannikoilla. Venäjän laivasto, toisin
kuin Englannin, koostui vain purjealuksista. Kun ne alakynnessä
olevina pysyttelivät Kronstadtin
suojassa, keskittyi liittoutuneitten voimankäyttö Suomen rannikolla Bomarsundin linnoituksen
kukistamiseen ja Viaporin sekä
pienempien linnakkeiden pommittamisen lisäksi rannikkokaupunkien kauppasaartoon ja kommando-tyyppisten maihinnousuiskujen
tekemiseen vihollisen sotataloutta
palvelevien satamien ja telakoiden
sekä varastojen tuhoamiseen ja
merellä kohdattujen alusten upottamiseen tai kaappaamiseen siitä
välittämättä, olivatko ne mahdollisesti suomalaisia.
Piiritystaistelun vaiheet
Bomarsundin linnoitus oli rakennettu mereltä päin ja arvattavasti
vain yhdeltä suunnalta tapahtuvan
ja merivoimiin tukeutuvan hyökkäyksen torjumiseksi. Puolikaaren
muotoisen päälinnakkeen edustal-

la olevalle merenselälle johtavan
toisen salmen syvyys oli merikortteihin ehkä harhauttamistarkoituksessa merkitty todellista vähäisemmäksi. Tämän engelsmannit, jotka
olivat valmistelleet hyökkäystä hyvin huolellisesti, äkkäsivät suoritettuaan veden syvyyden luotauksia linnoituksen lähivesillä. Tässä
työssä he saivat apua saarelaisilta,
jotka olivat vuoden 1809 jälkeen
joutuneet yli kolmen vuosikymmenen ajan pakkomajoittamaan
venäläistä sotaväkeä.
Näin ollen hyökkäykselle avautui toinenkin yllättävä lähestymissuunta. Kun päälinnakkeen ”pihan”
puoleinen seinämä oli rakennettu
Pietarin monumentaalisten julkisten rakennusten julkisivun kaltaiseksi monine ikkunoineen, pystyttiin maihinnousun suorittaneiden
ranskalaisten joukkojen mukaansa raahaamilla tykeillä tekemään
pahaa jälkeä päälinnakkeen sisätiloihin. Pyöreissä puolustustorneissa olevien kevyiden tykkien
ampuma-aukot muodostuivat vuorostaan tykkimiesten surmanloukuiksi ranskalaisten kivääritulituksessa. Yhdyshautojen puuttuminen
hankaloitti osaltaan linnoituksen
puolustamista.
Tunnusteluluontoisen ja torjutuksi tulleen alkuhyökkäyksen jälkeen alkoi suurimittainen pommitus laivatykeillä. Operaatioon
osallistuneita aluksia on laskettu
olleen liki kuusikymmentä. Neljä
– viisi vuorokautta kestäneen ammunnan seurauksena Skarpansin
kylä raunioitui tulipalossa. Kun
linnoituksen puolustajien lukumäärä oli vain n. 2 000 miestä ja
ranskalaista jalkaväkeä ja tykkimiehiä oli lähes 12 000 sotilasta,
on ymmärrettävää, ettei piiritystä
kestetty pitempään. – Mikäli venäläisillä olisi ollut käytettävissään
Ahvenanmaan vesillä Nobelin
keksijäsuvun tuohon aikaan kehittämiä merimiinoja, joita käytettiin
Sevastopolin sotasataman suojauksessa, olisi hyökkääjäosapuolelle voitu aiheuttaa paljon suurempia tappioita.
Ruotsin yritys vaikuttaa
suurvaltojen voimapolitiikkaan
Joidenkin naapurimaamme piirien haikaillessa Suomen menet9

Pieniä
poikkeuksellisia
tapahtumia
Helsinkiläinen koululuokkamme
pääsi ylioppilaaksi vuonna 1938.
Uskoimme silloin, että maailma
on meille avoin, kun sai vapaasti valita itselleen tiedekuntansakin yliopistolta. Mutta sitten vuonna 1939 tulikin sota, josta kaikki
luokkatoverimme eivät palanneetkaan. Osa meistä muutti Espooseen ja noin 15-20 vuotta sitten
aloimme kokoontua kerran kuussa
Tapiolan kulttuurikeskuksessa päiväkahvilla. Päivä oli aina tiistai,
sillä moni kävi maanantaisin veteraanien esitelmiä kuuntelemassa.
Joukkoa oli aluksi runsas kymmenen, mutta se supistui aikojen kuluessa. Poikiakin oli aluksi mukana, kuka tuli keppeihin nojautuen,
kuka autollaan. Nyt meitä oli parhaimmillaan kuusi, me kaikki entisiä lottia ja leskiä. Maija-Liisa
Pirhonen, jonka mies oli merivoimien pää aikoinaan, asuu palve-

tämistä ryhtyi Ruotsin silloinen
kuningas Oskar I Sevastopolin
kukistumisen jälkeen aktiiviseen
toimintaan Suomen takaisin saamiseksi. Artikkeleillaan Ison-Britannian ja Ranskan sanomalehdistössä hän yritti muokata otollista
maaperää tavoitteelleen saada liittoutuneet siirtämään sotavoimansa Mustanmeren rannikolta uusiin
hyökkäysasemiin – nyt Venäjän
pääkaupungin suuntaan. Konkreettisena ehdotuksenaan kuningas
esitti Ranskan Tukholman-lähettiläälle, että venäläiset sotajoukot olisi tungettava Suomessa niin
kauas itään, että Ruotsin itärajan alkuosa kulkisi Nevajokea ja
Karjalan kannasta pitkin. Lisäksi Pietarista piti tehtämän länsimaiden valvonnassa oleva vapaakauppakaupunki. Haihattelu johti
vain siihen, että Iso-Britannia olisi sallinut sen, että Ahvenanmaa
palautuu entisen emämaansa yhteyteen. Tällaista ratkaisua ei Os10

Juttelutuokio Espoon kulttuurikeskuksen kahviossa. Helmiriitta Honkanen (vas.), Leena Tuuteri, Laura Enckell, Eila Tiuri ja Marja Suomela.

lutalossa ja tulee urheasti rollaattoreineen taksilla. Leena Tuuteri
oli sota-aikana sairaanhoitajana
Kannaksella apuna tuberkuloosikuvauksissa, mutta valmistui sittemmin lääkäriksi ja päätti työnsä professorina lasten sydäntautien
leikkauksissa. Laura Enckell oli
sota-aikana pitkät ajat Itä-Karjalassa, myöhemmin Ralph Enckellin puolisona monessa maailmankolkassa. Elinor Vennola toimi

talvisodan aikana lääkintälottana
Helsingissä, mutta jatkossa hoitelikin omia lapsiaan, joista yksi poika on kuuluisa muotoilija. Marja
Suomela ranskankielen taitoisena oli tarpeen vaatiessa erilaisissa esikunnissa kanslialottana, Eila
Tiuri toimi lääkintälottana ja minun suurin sotakokemukseni sotaaikana oli kanttiinilottana JR 6:ssa
Aleksandrowskassa.
Helmiriitta Honkanen

kar I kuitenkaan hyväksynyt peläten ilmeisesti, ettei Ruotsi-Norjan
unioni olisi kyennyt suojelemaan
saarimaakuntaa idän suurvaltaa
vastaan. Kun asia raukesi, ranskalaiset saivat tehtäväkseen linnoituksen jäljellä olevien rakennelmien räjäyttämisen.

hengissä selvinneiden linnoituksen puolustajien? Suuri osa heistä
– mukana suomalaisia tarkka-ampujia – vietiin lyhyeksi muodostuneeseen sotavankeuteen voittajamaihin. Tämä oli ehkä heidän
onnensa, sillä samoihin aikoihin
Ahvenanmaalla levisi koleraepidemia, mikä pakotti suuren joukon
liittoutuneita sotilaita jäämään paikoilleen karanteeniin ja hoidettaviksi. Tauti tappoi heitä kuitenkin
enemmän kuin itse sotatoimet.
Ossi Granlund

Tilanne taistelujen tauottua
Sotatilan päättänyt rauha solmittiin pari vuotta myöhemmin Pariisissa. Rauhansopimuksessa Venäjä sitoutui olemaan linnoittamatta
Ahvenanmaata. Tästä lupauksestaan se kuitenkin lipesi uuden vuosisadan alussa ryhtymällä uudestaan linnoittamaan Ahvenanmaata
nyt Saksan taholta koetun uhan takia. Maakunnan demilitarisoinnin
ei kuitenkaan voida katsoa alkaneen sanotusta rauhansopimuksesta, sillä vain linnoittaminen ja laivastoasemat olivat kiellettyjä, ei
sotaväen pitäminen alueella.
Miten sitten kävi yhteenotosta

Lähteet:
J. R. von Salis: Uudemman ajan
maailmanhistoria
Ohto Manninen: Suomalaisten
taistelut
Herman Lindqvist: Ruotsin historia
Arvid Bernce: Efter 1809
Pertti Hakala, Christer Kuvaja ja
Martin Hårdstedt: Det åländska
folkets historia 1808-1920

Tänä vuonna on vietetty Suomen
sodan päättymisen 200-vuotisjuhlaa. Pääjuhla pidettiin Tukholmassa Ruotsin kuningashuoneen ja
arvovaltaisten suomalaisten edustajien läsnäollessa.
Kouluajalta, runsaasti seitsemänkymmentä vuotta sitten, on
mieleeni jäänyt kertomus Suomen sodasta. Päällimmäisenä siinä
on opettajan toteamus, että vaikka
Ruotsi hävisi sodan menettäessään
Suomen, oli tapahtuma kuitenkin
ensimmäinen askel kohti Suomen
itsenäisyyttä. Suomen sodasta oli
silloin kulunut runsaasti 120 vuotta ja Suomi puolestaan ollut itsenäisenä valtakuntana kansakuntien
joukossa vajaat kaksikymmentä
vuotta.
Suomen sota tuntui kaukaiselta,
aivan kuin jossakin muinaisuudessa tapahtuneelta. Oliko silloin Suomen sodan aikana jo joitakin, jotka
uneksivat Suomen itsenäisyydestä?
Anjalan liitto oli jo olemassa ja siinä joitakin, joita kutsuttiin suomalaisiksi itsenäisyysmiehiksi, mutta
varsinaisesti kai Anjalan liitto oli
suunnattu kuningas Kustaa III:ta
vastaan. Mutta jostakin ilmestyi
mies, jolle isänmaa oli rakas ja kallis asia: Johan Ludvig Runeberg.
Hän oli sodan päättyessä vasta
5-vuotias, joten hänellä tuskin oli
omakohtaisia kokemuksia sodasta. Mutta hänestä tuli kuitenkin se.
Joka dokumentoi Suomen sodan
teoksessaan Vänrikki Stoolin tarinat. Ollessaan kotiopettajana Ruovedellä hän kuuli isäntäväeltään ja
silloisilta sodan veteraaneilta tarinoita sodasta, kuten hän itse kertoo teoksessaan. Näin syntyi tuo
mainittu runokokoelma. Siitä me
kouluaikana puolestamme saimme
tietomme Suomen sodasta. Opimme tuntemaan sotapäälliköitä ku-

ten Sandels ja Döbeln sekä sankareita kuten Sven Dufva. Kävi
myös ilmi, kuinka monet veteraanit elivät köyhyydessä ja puutteessa mutta mielellään kertoivat kokemuksistaan.
Viime sodissamme, joista viimeinenkin päättyi 64 vuotta sitten,
olemme me nykyiset sotaveteraanit olleet mukana. Onhan tuo 64
vuottakin pitkä aika, mutta sen me
kuitenkin olemme itse kokeneet ja
muistamme. Eikö silloin 200 vuottakin, joka on pituudeltaan kolminkertainen, ole historian kuluessa lyhyt aika? Oli kuinka tahansa,
tuntuu siltä, että Suomen sota vielä
kiinnostaa. Siitä lehdet kirjoittavat
ja esimerkiksi Kanavassa oli artikkeli. Miten nyt olisi suhtauduttava
vuoteen 1809. Siinä tosin paljon
käsitellään asiaa Ruotsin kannalta, jota sota myös koski ja kukaties
juuri Ruotsia. Mutta nyt on helppo
nähdä, että se todella oli Suomen
ensimmäinen askel kohti itsenäistä
valtakuntaa. Ja oma vapaussotamme käytiin myös otollisena ajankohtana. Se jos mikä oli erillissota – olkoonkin, että Napoleon oli
luvannut Suomen Venäjän keisarille.
Sodan jälkeen emme muistelleet sotatapahtumia emmekä koko
sotaa. En muista, että opiskeluaikanani olisin koskaan keskustellut sodasta. Sota-aika oli liian lähellä, rauhanehdot liian ankarat
ja epäoikeudenmukaiset. Olimme
kuitenkin käytännöllisesti katsoen
lähes yksin onnistuneet vastustamaan puna-armeijaa, pysäyttäneet
sen ja estäneet maan miehityksen ja vihollisen valmiiksi suunnitellut voitonparaatit lippuineen
ja muine rekvisiittoineen. Suomi
oli sotaa käyneistä Manner-Euroopan maista ainoa, jota ei miehitet-

ty. Tunsimme, ettemme turhaan
olleet uhranneet parhaita vuosiamme. Eiköhän kaikilla ollut kiire ja
suuri into päästä rauhan ajan tehtävien pariin, opiskelemaan ja työelämään.
Kieltämättä oma talvisotamme ja siihen liittyvä jatkosotamme kuitenkin kiinnostavat meitä.
Sodan jälkeen tuli runsaasti sotakirjallisuutta, josta Väinö Linnan
Tuntematon sotilas on yhä suuren
yleisön kannalta ykkönen. Siinä
kerronta on toden tuntuista ja aitoa
murteita myöten. Se on eräs helppotajuinen dokumentti viimeisistä
sodistamme. Vielä tänäänkin esitetään Linnan kirjaan perustuvaa
Tuntematonta sotilasta teatteriversiona näyttämöllä. Televisio esitti teatterisovituksen helmikuussa.
Katselin sitä ehkä yhtä kiinnostuneena kuin aikoinaan saman kirjan filmatisointia. Mutta puuttuiko siitä jotakin? Oliko se vain sitä,
että olisin odottanut enemmän sodan kuvausta kuin vapaa-ajan puuhailua. Mutta todellistahan oli sodassakin vapaa-ajan musisointi ja
muu vapaa-ajan viihteen organisoiminen. Ja missä suomalainen
tulisi toimeen ilman viinaa! Ehkä
teatteri asetti oman rajoituksensa
esitykselle, varsinkin vertailussa
filmiin. Tosin näyttämöllä oli isokokoinen valkokangas, joka sekin
antoi oman osuutensa ja lisänsä tapahtumien kululle. Nuorisovoittoinen teatteriyleisö, jota näkyi useinkin näyttelijöiden kulkiessa heidän
keskuudessaan, tuntui kiinnostuneena seuraavan esitystä. Aplodeja annettiin. Yhä ilmestyy sotaan
liittyvää kirjallisuutta. Tuskin sitä
ilmestyisi, ellemme olisi siitä kiinnostuneita.
Olavi Kantele

niilo ihamäki

Kiinnostus sotiin
säilyy
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Espoon hienot taksit

pertti sassi

Espoon kaupungin Kuljetuspalvelun asiakas saattaa saada kuljettajakseen lentoemäntä Kerstinin
joka tuuraa isäänsä, amerikkalaista
filminäyttelijää muistuttavan rennon Janin, akateemisen loppututkinnon suorittaneen leppoisan Jarin, sydämellisen Ankin tai sitten
jonkun vanhemman polven espoolaissyntyisen taitavan ja mukavan
perusammattilaisen, joka on ajanut
taksia vuosikymmenet. Ja kaikki
he ovat hyviä.
Monilla meistä espoolaisista sotaveteraaneista on oikeus Kuljettajapalvelun takseihin. Niitä myönnetään vammaislain mukaan, siis
erilaisten keskivaikeiden ja vaikeiden vammojen, astman ym. sairauksien takia sellaisille henkilöille,
joilla liikkuminen alkaa olla rajoittunutta ja vaikeaa. Meitä sotaveteraaneja on asiakkaina projektipäällikkö Johanna Mätäsahon
mukaan kuljetusten yli 4 000 saajasta noin 20 prosenttia. Itse olen
saanut liikkua näillä takseilla reilun vuoden, ja kyllä ne helpottavat
asiointia. Sitä paitsi niiden kuljettajat ovat todellisia palveluammatin herrasmiehiä ja taitavia ajajia.

Ann-Christine Falkstedtin
kyytiin voi lähteä turvallisin
mielin.
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Akateeminen ajuri
Jari Salo, 50 v. suoritti 80-luvun
alussa ekonomin tutkinnon Helsingin kauppakorkeakoulussa ja ansaitsi opiskelurahoja ajamalla taksia. Hän työskenteli ensin omalla
alallaan laskentaekonomina yritysmaailmassa parisenkymmentä
vuotta, mutta päätti vuonna 2004
vaihtaa alaa. Maailmaa oli tullut
jo nähdyksi ja työkään ei enää oikein miellyttänyt. Niinpä hän päätti ryhtyä opiskeluaikojen sivuammattiin päätoimisesti etenkin, kun
hän oli pitänyt ammattiajokortin
voimassa, ja aloitti taksiajajana.
Tämä työ on miellyttävää siinä,
missä joku muukin työ, Jari Salo
kertoi.
– Tapaan paljon erilaisia ihmisiä, ja suurin osa asiakkaista on
mukavia. Päivät ovat tosin pitkiä,
ja yöllä kun ravintolat sulkeutuvat, saattaa olla hankaliakin kyydittäviä.
Jari sanoo kuitenkin olevansa
tyytyväinen paljon vaihtelua tarjoavaan ammattiinsa. Nyt kun hän
on ajanut jo useamman vuoden,
hän tuskin vaihtaa enää ammattia.
Salo asuu Nöykkiössä, toinen pojista asuu vielä kotona. Puoliso on
myös työelämässä. Salo kuljettaa
provisiopalkalla toisen omistamaa
autoa, ja tulot ovat hänen mieles-

tään varsin kohtuulliset. Vapaa-aikoina hän lenkkeilee, ja liikunnasta
käy myös koiran ulkoiluttaminen.
Yritän sopia kuvausajasta, mutta Jari Salo kieltäytyy kohteliaasti kuvauksesta, hän ei pidä sitä
tärkeänä. Ajaminen on tärkeämpää. Tyydyn hänen toivomukseensa, kaikki eivät halua ”pramille”,
vaikka olisi ollut mukava julkaista leppoisan ja kohteliaan miehen
kuvakin tämän jutun yhteydessä.
Useimmat Jarin asiakkaista tuntenevat hänet selostuksenkin perusteella.
Olen ajanut Jarin kyydissä Soukasta Tapiolaan ja tehnyt tätä haastattelua matkan aikana. Kun hän
pysäköi ystäväperheen pihaan, hän
nousee autosta ja kiiruhtaa avaamaan minulle kohteliaasti oven.
Kiitän hyvästä kyydistä ja toivotamme toisillemme hyvät päivän
jatkot.
Neljän lapsen isä
Jani Mäkisen yhdennäköisyys
näyttelijä Nicolas Cagen kanssa on niin ilmiselvä, että Jani sanoo hieman hämillään naurahtaen:
”Muutkin ovat siitä vähän huomautelleet.”
Janilla on neljä lasta, ja 33-vuotias isä paahtaa taksiajoissa miltei
yötä päivää. Ainakin sellaisen käsityksen sain, kun yritin tavoitella
häntä puhelimitse. Jani oli töissä
puoleen yöhön, ja aloitti seuraavana aamuna jo puoli kuudelta.

Hän tekee siis pitkiä päiviä, kuten
useimmat puhuttamani taksit.
Työni on vaihtelevaa ja mielekästä, ei tässä juuri mitään epäkohtia ole. Päivän mittaan kilometrejä saattaa kertyä kolme - neljäkin
sataa, ja päivät venyvät todellakin
usein yöhön saakka.
Ja töitä on; Jani ihmetteli hieman kun kerroin, että HS:n uutisen
mukaan taksit olivat ainakin lentoasemalla valittaneet kyytien vähentyneen uhkaavan laman takia.
(Haastattelu tehtiin joulun alla.)
Kyllä täällä Espoossa ainakin
kyytejä riittää, ja minähän esimerkiksi ajan vain näitä Kuljetuspalvelun keikkoja ja koulukuljetuksia, Jani huomautti.
Hyvin useilla tapaamillani taksinkuljettajilla on jonkin muun
alan koulutus, niin myös Janilla.
Hänellä on tuotantotekniikan ammattikoulutus, mutta valmistumisen jälkeen ”tämä homma tuntui
paremmalta”, ja niin hän on ajanut
taksia jo useamman vuoden. Lapsista vanhin on 15-vuotias ja nuorin vasta puolitoista vuotta.
Vapaa-aika täytyy omistaa lapsille, Jani sanoo, mutta istumistyön vastapainona pitää tietysti
harrastaa myös liikuntaa. Sen hoitelen käymällä kuntosalissa ja pelaamassa sulkapalloa.
Jani Mäkinen on kohtelias ja
huomaavainen, mikä näyttää olevan myös hänen virkatoveriensa
ominaisuus. He ovat myös avuliaita, tulevat ulos autosta, avaavat
ovet, siirtävät tarvittaessa istuimen
asentoa sekä huolehtivat kassit ja
rollaattorit tavaratilaan. Tosi mukava heidän kyydissään on matkata.
Italiasta Espoon invataksiksi
Viehättävän poikkeuksen espoolaistaksien miesvaltaisessa joukossa tekee herttainen Ann-Christine
Falkstedt, joka muutti vuosi sitten 20 Italian-vuoden jälkeen Milanosta Matinkylään ja ryhtyi kuljettamaan invataksia. Kun pihaan
ajaa puhdas valkoinen pienoisbussi, näen heti, että Ankihan siellä
ratin takana on, hoikkana ja tyylikkäänä mustassa housupuvussa,
jonka vyötäröä kiertää Dolce-Gabbanan vyö. Mikä ilo silmälle!
Anki aloittaa päivänsä hakemal-

la Soukasta aamulla kello 7 kehitysvammaisia lapsia ja viemällä
heidät Olarin toimintakeskukseen.
Illansuussa sama tapahtuu toisin
päin. Muun osan päivästä hän ajaa
Kuljetuspalvelun ostokyytejä.
Istuimmekin aamutuimaan Soukan palvelutalon kahviossa, missä Anki käy usein aamukahvilla.
Siellä hän kertoi työstään, joka hänen kuten muidenkin puhuttelemieni taksien mielestä on valaisevaa. Asiakkaat ovat mukavia, ja
heidän joukossaan on myös useita sotaveteraaneja. Minkäänlaisia
ongelmia hänen kohdalleen ei ole
osunut. Kaikki on sujunut miellyttävästi.
– Aluksi minun oli aika vaikea
tottua sinuttelemaan iäkkäämpiä
asiakkaita, sillä Italiassa se ei olisi
ollut mahdollista. Vaikka italialaiset ovat vilkkaita, siellä tavat ovat
muodollisempia kuin Suomessa. Esimerkiksi minun esimieheni, jonka olin tuntenut kaksi vuosikymmentä, teititteli yhä minua, ja
minä tietysti häntä!
Muitakin eroja esiintyy. Siellä on enemmän sosiaalista kanssakäymistä, istutaan iltaa, puhutaan
paljon ja tunteet näytetään. Usein
saatetaan porista puoleen yöhön.
Täällä vietän illat kotona. Mutta syön yhä illallisen kello 22.00.
Pidän lukemisesta, joten luen paljon. Lomilla lennän miltei aina
Milanoon. Olin siellä elokuussa ja
myös uudenvuoden vietin Italiassa. Joulun alla kävin Lontoossa tapaamassa italialaisia ystäviäni.
–Sain Italiasta palattuani heti
työpaikan. Kuljetuspalveluahan
hoitavat useat eri liikennöitsijät.
Tämän firman, jossa palvelen, Espoon Taksikuljetus Oy:n omistaja
on isäni vanha ystävä Per Sundström, ja isänikin oli ammatiltaan
autoilija. Tämä homma kulkee siis
suvussa.
Anki kertoi, että hän joutui heti
noin vuosi sitten Suomeen palattuaan viiden viikon koulutukseen,
joka oli monipuolista ja sisälsi paljon liikennöimiseen liittyvää tietoa
lakipykäliä myöten. Opetus sisälsi myös intensiivistä katukoulutusta, sillä hyvän taksin on tunnettava pääkaupunkiseudun kadut. Niin
ikään hän suoritti taksin D1 liiteajokortin.

Keskustelin Ankin kanssa myös
vuoden vaihteessa voimaan tulleesta kuljetuspalveluiden uudistuksesta, jossa on sekä hyviä että
huonoja puolia. Monet tuntuvat ihmettelevän sitä, että taksin käyttöoikeuden maksukatto on 21 euroa. Ajaa saa pitempäänkin, eikä
aluerajoitusta enää ole, mutta siitä on maksettava taksamittarin mukainen maksu. 21 eurolla ei taida
päästä edes Soukasta Tapiolaan!
Monelle on jäänyt myös epäselväksi, pitääkö taksamittarin mukaisen maksun lisäksi maksaa myös
se entinen 2 euroa. Allekirjoittanut
on saanut kotiin tulleista ohjeista
käsityksen, ettei sitä tarvitse maksaa. Kun tuetut taksit on tarkoitettu
vain virkistyskäyttöön ja kun valtaosa sen lajin tilaisuuksista: konsertit, teatterit, esitelmät ja lukuisat
muut tapahtumat ovat Helsingissä,
niin tilanne mietityttää monia. Monille jää ainoaksi huviksi ostoskeskuksissa käynti, eivätkä kaikki ole
shoppailufaneja.
Eräs naispuolinen sotaveteraani, joka on dementoituneen aviopuolisonsa omaishoitaja, ihmetteli myös, etteikö hän voi käydä
katsomassa miestään hoitolaitoksessa tuetulla taksilla, vaan matka on maksettava omasta pussista.
Ainakin jokapäiväiset vierailut voi
unohtaa!
*
Tällaisin taksikuulumisin toivotan
kaikille lukijoille hyvää alkanutta
juhlavuotta ja tyytyväistä mieltä.
Kiitän myös Anki Falkstedtiä,
Jari Saloa ja Jani Mäkistä juttelutuokiosta sekä heidän välityksellään kaikkia kuljetustuen ystävällisiä takseja ja toivotan hyvää
ajovuotta. Heidän ystävällisyytensä, avuliaisuutensa ja kohteliaisuutensa tuntien yhteiset ajot sujuvat
epäilemättä vastaisuudessakin hienosti.

Anja Katavisto
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Kronstadtin
patorakennelma
valmistumassa

Espoon Veteraanien perinteinen
sotahistoriamatka tehtiin 31.7. –
8.8. 2008 Suomenlahden ympäri
reittiä Tallinna – Narva – Pietari –
Koivisto – Viipuri. Asiantuntijaoppaana toimi eversti Sampo Ahto ja
matkan järjestäjänä oli Vihdin Liikenne. Veteraanien ryhmään kuului seuralaisineen noin 20 matkalaista.
Laivamatkan jälkeen lähdimme
bussilla Tallinnasta itään ja ensimmäinen sotahistoriakohteemme oli
Pohjantähti-muistomerkki Muuksin linnamäellä. Tämän kolmiosaisen muistomerkin on v. 1994
pystyttänyt Suomen Sotaveteraanien Viron yhdistys Suomen ja Viron vapaaehtoisen maanpuolustustyön muistoksi. Martin Ekströmin
I suomalainen vapaajoukko Viron
vapaussodassa, virolaisten vapaaehtoisten Suomen Pojat ja Ernaryhmä ovat kukin saaneet oman kivipaatensa.
Tällä arvokkaalla paikalla Eino
Luostarinen ja Leo Tonttila luovuttivat Veljestukimitalin Sampo Ahtolle hänen merkkipäivänsä
johdosta.

Matkalla ohitimme Sillamäen
kaupungin, joka neuvostoaikana
ydinteknologiaan liittyvine laitoksineen oli suljettu ja tarkoin vartioitu alue.
Seuraava kohteemme oli kuulu Sillamäkien taistelualue, jossa
heinäkuussa 1944 neuvostoarmeija työnsi saksalaisia voimalla länteen. Sampo Ahto kertoi tunnetulla
taidollaan taisteluista, joista suomen kielellä on kirjoitettu kovin
vähän. Venäläiset toimivat samalla taktiikalla ja ylivoimalla kuin
muutamaa viikkoa aikaisemmin
olivat tehneet Kannaksella. Hyökkäyksen suorittaja oli sama Govorovin armeija, joka vyörytti suomalaiset Valkeasaaresta Viipuriin.
Saksalaisten kova vastarinta Sinimäkien taistelussa sitoi runsaasti neuvostojoukkoja ja paine Suomen rintamilla väheni.

Sampo Ahto sai veljestukimitalin.

Emme maksaneet ”voitelumaksua”
Narvassa nukutun yön jälkeen
jouduimme viettämään Venäjän
rajalla ilman mitään ruuhkaa noin
kaksi tuntia, kun emme suostuneet
maksamaan virkailijoiden vaatimaa yhden euron ”voitelumaksua”
kultakin matkustajalta. Matkalla Sampo Ahto kertoi Pietarin piiritykseen liittyvistä tapahtumista.
Pietarhovin puistoon ehdimme sopivasti ennen lukuisten suihkulähteitten sulkemista. Suuruudessaan
ja loistossaan puisto on kokeneellekin matkaajalle elämys.
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Retkeläiset ihastelivat Pietarhovin
loistoa.

Yövyimme Pietarissa ja kolmannen matkapäivän aamuna teimme
kiertoajelun kaupungissa, jossa
todella riittää Suomen historiaan
liittyvää ja muutakin näkemistä. Jalkauduimme Smolnan luona ja ihailimme komeaa palatsia,
jossa Suomen itsenäisyys sinetöitiin. Jatkoimme Kronstadtiin ja totesimme, että noin 10 vuoden tauon jälkeen patorakennelma ja sen
vieressä oleva saarelle johtava tie
olivat valmistumassa. Muutoinkin
kaupunki oli edelleen siistiytynyt.
Sotalaivat olivat kauniissa rivissä,
eikä satama-altaassa enää lojunut
yhtään sikseen jätettyä hylkyä. Öljyrikkaudet mahdollistavat vaurastumisen ja varustautumisen.
Kannaksen läpi ajoimme Koiviston kautta. Kirkon katto oli remontissa. Mahdetaanko kunnostaa
kirkoksi tai joksikin muuksi? Nautimme yhteisen lounaan Viipurissa ja näimme myös siellä vähäistä
rakennuskannan kohenemista. Osa
arvokkaimmasta rakennuskannasta näyttää kuitenkin edelleen olevan menossa kohden lopullista tuhoaan.
Kotimatkalla kiiteltiin eversti
Sampo Ahtoa ja matkailijat vaikuttivat tyytyväisiltä matkan antiin.
Puheenjohtaja Eino Luostarinen
totesi, että kuitenkin aina parasta
Venäjän-matkoissa on kun pääsee
terveenä ja elävänä kotiin. On ollut aikoja, jolloin ei ole päässyt.
					
Teksti ja kuvat Toivo Palo

Suomi säilyttää
yleisen
asevelvollisuuden

”Veljeä ei jätetä”- juhla
tiistaina 11.8.2009 klo 10.00
Ilmoita tulostasi viimeistään 6.8.09
Puh. 541 4294 tai 596 862
Bussi Tapiolasta klo 9.15
Leppävaara 9.25
Karakallio 9.30.
Palstarinteeltä lähdetään
klo16.00.

erkki sipilä

Prikaatikenraali Juha-Pekka Liikola selvitti maanantaiesitelmässään helmikuun 16. päivänä
Suomen puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaa ja Puolustusvoimain
tehtäviä valtioneuvoston eduskunnalle jättämän selonteon pohjalta.
Puolustusvoimain on selonteon
mukaan vastattava Suomen sotilaallisesta puolustuksesta, tuettava
viranomaisia ja osallistuttava kriisinhallintaan.
Puolustusvoimien on kyettävä toimimaan koko maan alueella.
Sen on muodostettava sotilaallisen
toiminnan painopiste kulloisenkin
tilanteen vaatimusten mukaisesti.
Suomella on oltava oman kansan ja ulkomaiden uskottavaksi arvioima kyky ennalta ehkäistä ja
torjua meihin kohdistuvat sotilaalliset uhkat. Kriisi on pyrittävä hallitsemaan ennen sen laajenemista.
Koska Suomi ei kuulu sotilasliittoon, on sen turha odottaa ulkopuolista apua.
Puolustuksemme perustuu edelleen reserviarmeijaan, yleiseen
asevelvollisuuteen. Sitä jatketaan,
vaikka muualla, viimeksi Ruotsissa, yleisestä asevelvollisuudesta ollaan luopumassa. Armeijan

Juhla Palstarinteellä

toimintakyky riippuu myös rahasta. Sotakaluston teknisen kallistumisen johdosta puolustusbudjettia
korotetaan selonteon mukaan täysimääräisten inflaatiokorjausten lisäksi vuosittain kahdella prosentilla alkaen vuodesta 2011.
EU:n laajeneminen on lisännyt Euroopan turvallisuutta. EU ja
Nato ovat löytäneet toisensa.
Viimesyksyinen Georgian sota
osoitti, että Venäjä käyttää asevoimaansa maansa rajojen ulkopuolella, kun se katsoo sen tarpeelliseksi. -NI

Juhlaohjelma
Soitinryhmän esitys
Tervetuloa palstarinteelle
Palstarinteen hoitokunnan
pj. Eino Salo
Laulu- ja soitinryhmien yhteisesitykset
Juhlapuhe. Puheenjohtaja
Eino Luostarinen
Espoon kaupungin tervehdys
Kansantanssiesitys
Runo isänmaalle
Pienoisnäytelmä ”Veljeä ei jätetä”
Vapaasana
Juhlapäivän lounas – Veteraaninaiset
Vapaa-ajan ohjelmaa: Seurustelua,
Tikanheittoa ym. Saunakin on lämmin.
Laulu- ja soitinryhmien yhteisesitykset
Lähtökahvit – Veteraaninaiset
Veteraanien iltahuuto

Ydinaseet ovat
järjettömiä aseita
Dosentti Stefan Forss piti maanantaiesitelmän 23.2. ydinaseiden
roolista kansainvälisessä politiikassa.
Yhdysvallat pudotti vuonna
1945 Japaniin kaksi atomipommia, ensimmäisen Hiroshimaan ja
toisen Nagasakiin. Tuho oli valtava. Sen jälkeen ydinasetta ei ole
käytetty. Ydinaseet ovatkin järjettömiä aseita. Niitä ei voi käyttää
sodassa, jossa pyritään joihinkin
järjellisiin sotilaallisiin tai poliittisiin päämääriin. Maailmassa on
viisi ydinasevaltiota; Yhdysvallat,
Venäjä, Englanti, Ranska ja Kiina.
Muutamat muutkin valtiot ovat ke-

erkki sipilä

hitelleet omia ydinaseitaan.
Ydinaseita ylläpidetään pelotteluaseina. Ydinaseiden valtava
tuhoamiskyky ja leviämisen vaara ovat johtaneet niiden valvontaa
ja käyttöä koskeviin sopimuksiin.
Dosentti Forss arvioi, että Yhdysvallat poistaa ydinaseensa Euroopasta.
Kun ydinaseita hävitetään, niiden uraani otetaan talteen ja siirretään ydinvoimaloiden polttoaineeksi.
Valistusjaoston
puheenjohtaja Hannu Särkiö toivoi päätössanoissaan, että ydinaseiden hallussapidossa järki voittaa. - NI
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JALKOJEN HOITOA
Jalkahoitola Kaisa Järveläinen
Taavinkoti, Nauhakuja 2, Espoo
Puh: (09) 4521005
Jalkahoitola Rebecca Ortju
Merikartano, Tyrskyvuori 6, Espoo
Puh: 050 328 45 66
Tapiola, Kaupinkalliontie 10, 02100 Espoo
puh. (09) 816 5051, lipunmyynti (09) 816 57234.
www.espoo.fi/kulttuurikeskus

KOTIKÄYNNIT
Jalkaterapeutti Mervi Klementti
Puh: 040 8612543

Itsepalvelu – Palvelupesula

Pesutupa Viherpeippo
Peset matot ja muut kodin
suuret tekstiilit
-rumpukoneissa tai laakapesunaKavallinpelto 13 , 02710 Espoo Viherlaakso
Puh 09-849 3100 Avoinna ark 9-20 la 9-15
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TAPIOLAN OTSO APTEEKKI
Palveleva apteekki
Laaja ja monipuolinen palveluvalinta
Tapiolan ydinkeskustassa
Nyt täysin uudistettu sisäänkäynti
sähköovilla
Tervetuloa!
Länsituulentie 6

Tapiolan Apteekki
Kauppamiehenkatu 6
02100 Espoo
Puh. (09) 452 0130

Revontulen Fysioterapia
VETERAANIKUNTOUTUSTA
Revontulentie 8
02100 Espoo
Puh. (09) 455 3595

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

FINNZYMES OY
www.finnzymes.fi

E.M. Pekkinen Oy

FYSIOTERAPIA
ANN-BRITT RAJALA

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

Espoonlahdenkuja 4
Espoonlahden Uimahalli
02320 Espoo
Puh. (09) 802 2083

LAKIASIOIDEN HOITOA
• Testamentit, perunkirjoitukset
• Kaikki perheen lakiasiat

Lakiasiaintoimisto Tuula Rainto Oy

Puhelin: 045-1115577 Ruusulankatu 19,
00250 Helsinki

SISUSTO OY LEHTOKARI
Ollaksentie 9
02940 Espoo

RAVINTOLA ALBERGA
Lounas-, tilaus- ja teatteriravintola
Leipurinkuja 2
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Ylioppilaskokelas lukuvuonna 1939-40

Olin helsinkiläinen ylioppilaskokelas, tyttönormaalilyseon IX-luokkalainen. Kotonani seurattiin huolestuneina Euroopan tilannetta, ja
itsekin luin sanomalehtiä, mutta
sodan uhka tuntui silti kaukaiselta. Kun koulu alkoi syyskuun alussa tavalliseen tapaan, opiskelimme
ja suunnittelimme penkinpainajaisia ja kirjoittelimme lauluja toisistamme ja opettajista. Kun Neuvostoliitto alkoi esittää vaatimuksia
Suomelle, alkoivat yhä näkyvämmät toimet sodan varalta. Oli pimennysharjoituksia ja koehälytyksiä. Iltaisin olin usein lottatöissä
tai SPR:n talkoissa sidetarpeita tekemässä.
Kerrostaloihin perustettiin talonsuojeluryhmiä, ja minäkin kuuluin asuntalomme ryhmään. Löysin pienen sinikantisen vihon,
johon olin kirjoittanut oppimaani. Minulla ei ollut mitään mielikuvaa siitä, missä meitä opetettiin,
mutta vihosta näin, että meille oli
mm. opetettu ilmatorjunnan periaatteita, taistelukaasuilta suojautumista ja erilaisten pommien ominaisuuksia. Ensiapua opeteltiin
erään talossamme asuneen nuoren
lääkärin kotona. Kullekin annettiin kaasunaamari ja opetettiin sen
käyttöä. Ryhmän tehtävät määriteltiin seuraavalla tavalla: taistelu tulta vastaan – suojautuminen –
pelastus ja ensiapu.
Koska armeija oli huonosti varustettu, naiset neuloivat innokkaasti lapasia, sukkia, kypärän
suojuksia ja ”äidin kultia”. Moni
tyttö ja nainen opetteli uudelleen
kantapään tekemisen. Minunkin
piti kantapäätä neuloessani turvautua keskikoulun aikaiseen käsityövihkoon, joka onneksi oli tallella.
Koulutyö koko maassa lopetettiin 11.10. ja kehotettiin viemään
lapset ja vanhukset pois Helsingistä.
Monet lapsiperheet noudattivat
kehotusta. Sisareni oli jo 15-vuotias, joten pysyimme kotona. Oppikoulujen ylimpien luokkien kou18

lutyö alkoi jälleen 9.11. Minulla ei
ole mitään mielikuvaa siitä, mitä
tein tuona kuukauden ”loma-aikana”, mutta ilmeisesti jatkoin edellä esitettyjä puuhiani. Meille oli
myös muistaakseni annettu kotitehtäviä täksi ajaksi. Me ylioppilaskokelaat olimme koulutyömme
alettua ainoina oppilaina koulussa ja saimme olla välitunnit sisällä. Kaikki me neuloimme välitunneilla, ja saimme luvan neuloa
myös joillakin tunneilla. Monella
oli tavoitteena saada valmiiksi yksi
miesten sukka päivässä.
Koulut alkoivat uudelleen 23.11.
ja rehtorimme totesi aamuhartaudessa, että nyt olimme taas kaikki
koossa. Kaikki oli noin 700 tyttöä
ja melkein kaikki opettajat. Naisvaltaisesta opettajakunnasta oli
vain kaksi miesopettajaa kutsuttu
ylimääräisiin kertausharjoituksiin.
Talvisodan alkuhetket
Marraskuun 30. p:nä meillä oli
kunnioitetun rehtorimme Taimi
Vuorisen historian tunti heti aamulla. Koulu alkoi silloin yleensä kello 9. Rehtori sanoi, että tilanne on nyt niin vakava, että sota voi
alkaa millä hetkellä hyvänsä. Hän
jätti historian läksyn kuulustelun
ja rupesi kyselemään, mitä kukin
perhe tekisi, jos sota syttyisi. Yht-

Vuonna 1940 ylioppilaiksi tulleet
kävivät laskemassa ruusuja sankarihaudalle. Tavasta muodostui yhä
jatkuva perinne.– Kirjoittaja keskirivissä äärimmäisenä oikealla.

äkkiä alkoi hälytyssireeni soida, ja
kaukaa kuului vaimeita jysähdyksiä. Kaikki jäykistyimme kuuntelemaan, koska ei ollut ilmoitettu
mistään koehälytyksestä. Rehtori kehotti meitä kuuntelemaan, oliko ääni vaara-merkki vai vaara ohi
-merkki. Tunnistimme hälytyksen
vaara-merkiksi ja selitimme – ehkä
hiukan näsäviisaasti – ettei vaara
ohi -merkki voi tulla ennen vaaramerkkiä. Kun noin 60 vuotta myöhemmin muistelimme kerran luokkatovereitteni kanssa tuon aamun
tapahtumia, muistimme hiukan eri
lailla, mutta tämä on minun muistikuvani.
Koko koulu kokoontui rauhallisesti alakerran suureen aulaan.
Luokista poistumista oli harjoiteltu tulipalon varalta. Siellä seisoimme tunnista tuntiin hiljaisina odottamassa. Kun myöhemmin
työskentelin koulussa, ajattelin
toisinaan, mikä huoli rehtorilla ja
opettajilla mahtoi olla, kun he tunsivat olevansa vastuussa tytöistä,
mutta eivät tienneet, mitä tehdä.
Koulumme sijaitsi Runeberginkadulla, ja sen alueen pommisuojaksi oli määrätty Hietaniemen hautausmaa. Jokin oppilasryhmä sinne

lähetettiinkin koulun suojeluvalvojan viemänä. Jotkut lähellä asuvat vanhemmat tulivat hakemaan
lapsiaan. Vihdoin puolenpäivän
aikaan rehtori ilmoitti, että vaikka vaara ohi-merkkiä ei ollut tullut, mutta mitään ei kuulunut, tyttöjä ruvetaan lähettämään kotiin
niin että samassa kaupunginosassa asuvat tytöt koottiin ryhmäksi.
Niin meitä lähti pieni ryhmä kävelemään kohti Hietalahtea, jossa silloin asuimme. Meitä oli 4-5 tyttöä.
Muita en muista, mutta seuraavassa kadunkulmassa asuneesta luokkatoveristani erosin kotiovellamme
Lönnrotinkadun ja Hietalahdenkadun kulmassa. Emme silloin aavistaneet, että muutaman tunnin kuluttua luokkatoverini vanhempi
sisar oli kuollut ja hänen kotinsa
tuhoutunut pommituksessa.
Kotona oli koko perhe koossa,
isäkin oli saapunut kotiin. Sisareni oli ollut poissa koulusta jonkin
pienen sairauden takia. Vanhempani eivät tienneet tilanteesta sen
enempää kuin mitä olivat radiosta
kuulleet. Vaelsimme levottomasti
huoneesta toiseen tietämättä, mitä
tehdä.
Koko talo huojahti
Vihdoin puoli kolmen maissa kuului vapauttava vaara ohi –merkki, mutta pian sen jälkeen rysähti.
Asuimme talon ylimmässä kerroksessa, ja tuntui siltä, että koko talo
huojahti. Kaikki ikkunat sekä pihan että kadun puolelta menivät
sirpaleiksi. Onneksi kukaan meistä
ei loukkaantunut. Kun tilanne rauhoittui, isä ja minä uskaltauduimme kadulle. Myös isä kuului muistaakseni talonsuojeluryhmään.
Näky oli tyrmistyttävä. Vastapäinen pieni huoltoasema oli kadonnut kokonaan. Kadulla oli niin
paljon lasinsirpaleita, että siellä
joutui kahlaamaan. Paikoin näkyi
verta. Järkyttävin näky oli seuraavan kadunkulman talo, josta pommi oli repäissyt pois ulkoseinän.
Talo oli kuin nukketalo, jossa näkyi huoneitten kalustus. Se syttyi
vähitellen palamaan alhaalta ylöspäin. Hietalahden torin laidassa sijainnut Teknillinen korkeakoulu,
nykyinen
ammattikorkeakoulu,
oli saanut Bulevardin päähän osumia, ja se syttyi hitaasti palamaan.

Muualla sattuneista vahingoista
emme tienneet.
Kaupunginosassamme vallitsi
kaaos. Kukaan ei tiennyt, mitä pitäisi tehdä, ja sydän kylmänä pelkäsimme mahdollista uutta pommitusta. Muita talonsuojeluryhmän
jäseniä ei näkynyt. Alueen pommisuojaksi oli määrätty Hietaniemen
hautausmaa. Taloomme rakennettiin jonkinlainen pommisuoja vasta jatkosodan aikana. Isä ja minä
saatoimme hautausmaalle äitini ja
sisareni. Kun palasimme Lönnrotinkadulle, tapasin samassa rapussa asuneen koulumme opettajan.
Hän kysyi, minne aiomme mennä yöksi. Meillä ei ollut sukulaisia Helsingissä, joten kerroin, ettei
meillä ollut vielä tietoa yösijasta.
Opettajani kertoi, että hän oli soittanut kouluun, ja siellä oli kaikki kunnossa ja hän menisi sinne
yöksi miehensä kanssa, joka myös
oli opettajani. Hän kehotti meitäkin tulemaan sinne, avasi saman
tien käsilaukkunsa ja ojensi minul-

le koulun avaimen, jollainen heillä
oli kummallakin. Koska katon alle
oli päästävä, isä ja minä päätimme,
että menemme yöksi koululle.
Lähdin hämärissä hakemaan äitiäni ja sisartani hautausmaalta.
Muistan vieläkin siellä vallinneen
aavemaisen tunnelman. Siellä istui
hiljaisia ihmisiä hautakiviin nojaten huopa niskassaan. Siellä täällä
välähti tulitikun tai himmennetyn
taskulampun valo. Kävelimme pimeässä kodin kautta Runeberginkadulle, jossa opettajamme odotti meitä ala-aulassa. Siellä ei ollut
pimennysverhoja, joten pimeässä majoituimme isompaan opettajainhuoneeseen ja opettajapariskunta viereiseen pienempään
opettajainhuoneeseen. Silloin kävin ensi kertaa koulumme opettajainhuoneessa. Se oli oppilailta rauhoitettu paikka. Jos oli asiaa
jollekin opettajalle, mentiin seisomaan opettajainhuoneen ovelle –
usein toveri turvana – ja pyydettiin
jotakuta ohikulkevaa opettajaa sa-

Joukostamme poistuneita
Rakkaat lähtevät, jää tyhjä tila muistojen asua.
		
Helena Anhava
Broas Vilho Kalervo
Holmlund Eila Maria
Johanson Inkeri Marjatta
Kallio Harry Kaarlo
Kärkkäinen Eino Antero
Luukkonen Arvo Armas
Marttinen Aune Vappu
Meriläinen Kauko Ilmari
Mikkola Sakari
Mikonmäki Tuomo Tapio
Mäiseli Kalevi
Mättö Anja Amanda
Möttölä Tatu Matias
Nyholm Nils Hjalmar
Pankka Niilo Ilmari

Porkka Alpo Henrik
Rovila Kai
Saarinen Osmo Olavi
Salo Usko Uljas Untamo
Salonen Johan Esko
Seppä Kaija Taimi Annikki
Sotisaari Pekka Leo
Teräväinen Eino Ensio
Tikka Pentti Olavi
Valkonen Teuvo Aleksanteri
Vihmanen Olavi Johannes
Vikman Vilho Olavi
Villanen Auvo Voitto K.

19

Talvisodan aika
Majoituimme tätini perheen olohuoneeseen. Me tytöt pääsimme
muonitustyöhön samalle kylälle. Isä lähti Helsinkiin hoitamaan
työasioitaan. Hän majoittui erään
tuttavamme luokse, jonka vaimo
oli evakuoitu työpaikkansa mukana Pohjanmaalle ja pojat olivat armeijassa. Kotiin saatiin joskus talven kuluessa ikkunat, mutta
siellä oli päässyt lämpöjohtoputki jäätymään talven kovissa pakkasissa, ja sinne päästiin asumaan
vasta joskus maaliskuussa. Muonitustyö Hattulassa päättyi joulun
jälkeen, ja sain oman lottaosastoni kautta komennuksen muonitustyöhön Helsinkiin. Työpaikkani oli Käpylän paloasema, jossa
myös asuin. Maaliskuun 13. päivä
kokoonnuimme koko paloaseman
väki kuuntelemaan radiota. Rauhantulo oli helpotus, mutta kaikki20

en päät painuivat kuultuamme rauhan ehdot.
Ylioppilaaksi tulo
Jo talvella oli ilmoitettu, ettei keväällä panna toimeen ylioppilaskirjoituksia, vaan ylioppilaaksi tulo ratkaistiin edellisen kevään
todistusten ja opettajakunnan lausunnon perusteella. Koulustamme
hyväksyttiin kaikki 46 ylioppilaskokelasta. Ylioppilasjuhlat olivat
tavalliseen tapaan toukokuun lopussa. Useita luokkatovereitani
en ollut tavannut puoleen vuoteen.
Monessa koulussa muistettiin kaatuneita ja pommituksissa kuolleita luokkatovereita ja opettajia. Me
tyttölyseolaiset olimme kaikki paikalla, mutta jotkut olivat menettäneet omaisiaan tai kotinsa.
Tietomme jäivät tietenkin hiukan hatariksi, kun tenttiaika ja kevätlukukauden ankara pänttääminen jäivät pois. Jäivät pitämättä
myös ne penkinpainajaiset, joita
olimme jo syksyllä valmistelleet.
Saimme koulun päästötodistuksen
lisäksi ylioppilastodistuksen, jossa ei ollut ainoatakaan arvosanaa,
vain ylioppilaaksi julistaminen.
Siihen aikaan pääsi korkeakouluihin opiskelemaan ilman numerus
claususta, mutta jos johonkin tarvittiin arvosanoja, päästötodistuksen numerot muutettiin laudatureiksi tai cum laudeiksi.
Onnitteluja tuli entiseen tapaan,
vaikka emme olleet joutuneet ponnistelemaan ylioppilaiksi pääsemiseksi. Ennen talvisotaa onniteltiin ylioppilaita vain ruusuilla.
Rahalahjoitusten antaminen ylioppilaille tuli tavaksi vasta paljon
myöhemmin. Ruusujen asemesta monen rintaan ilmestyi nyt pieniä sinivalkoisia ruusukkeita, joita myytiin sotainvalidien hyväksi.
Tuli niitä ruusujakin. Sinä keväänä
käytiin ensi kertaa viemässä ruusuja sankarihaudoille. Kukin koulu kävi siellä omia aikojaan. Tämä
kaunis tapa säilyi joissakin kouluissa lähinnä maaseudulla mainakin 80-luvulle asti. Meidän vuosikertamme otti käyttöön myös
toisen uuden tavan. Ennen talvisotaa tyttöjen lakkiaisasuna olivat ainakin Helsingissä pitkät valkoiset
leningit. Me pukeuduimme kaik-

ki kävelypukuun ja valkoiseen puseroon. Ylioppilaslakkia käytettiin
siihen aikaan kesähattuna vapusta
syyskuun loppuun asti.
Ylioppilaskirjoitukset olivat jääneet vapaussodan takia pitämättä vuonna 1918, meidän kirjoituksemme jäivät pitämättä vuonna
1940 ja ne jäivät pitämättä jatkosodan aikana vuonna 1942. Ensimmäinen maailmansota ja vapaussota sekoittivat aikanaan
vanhempieni ja heidän sukupolvensa opinnot ja talvisota ja jatkosota minun sukupolveni opinnot.
Mm. Helsingin yliopisto oli viime
sotien aikana suljettuna noin kaksi
vuotta. Omat lapseni ovat saaneet
opiskella rauhan oloissa vapaassa
isänmaassa ja valmistua ammattiinsa, ja niin myös lapsenlapseni.
					

niilo ihamäki

nomaan asianomaiselle että häntä
kaivataan.
Rehtorimme asui koulurakennuksessa, ja hän pyysi meitä kaikkia asuntoonsa iltateelle. Rehtorin veli työskenteli Teknillisessä
korkeakoulussa, eikä hän tiennyt
veljensä kohtaloa. Myöhemmin
ilmeni, että veli oli kuollut pommituksessa. Meidän siellä istuessamme soi puhelin, ja erään sotaan kutsutun opettajamme puoliso
soitti Mehiläisen sairaalasta, jossa
hän oli saanut vauvan. Hän pyysi
miehensä joulukuun palkkaa poistuakseen sitten Helsingistä. Palkat
maksettiin siihen aikaan käteisenä.
Rehtori haki kanslian kassakaapista palkkakuoren ja pyysi minua
viemään kuoren Mehiläiseen Hesperiankadulle. Isä tuli turvakseni.
Lyhyt matka sujui vaikeuksitta.
Yö meni jotenkuten kovalla penkillä maaten ja kadun ääniä kuulostellen. Runeberginkatua alas
meni jatkuvasti autoja, jotka veivät
ihmisiä pois Helsingistä. Vanhempani päättivät, että lähdemme tätini luokse Hattulaan. Junamatka täpötäydessä junassa Parolaan, heti
Hämeenlinnan pohjoispuoleiselle
asemalle kesti 6-7 tuntia, kun juna
tyhjennettiin metsään hälytysten
takia useita kertoja mutta ei tullut
pommitusta.

Pirkko Heikkinen
P.S. Luin Sotkamo-lehdestä, että
entisen työpaikkani Sotkamon Lukion uudet ylioppilaat käyvät edelleen sankarihaudoilla sekä kevään
että syksyn lakkiaispäivinä, vieläpä niin juhlallisesti, että paikalla
on myös veteraanijärjestöjen edustajia.

Naisjaoston
simamatinea

maanantaina 4.5.2009
klo 14
Tapiolan palvelukeskuksessa

Tervetuloa!

Ihmiset tarvitsevat
eläessään kaksi sydäntä:
Pienen, joka on
täynnä syvää hellyyttä,
ja toisen, joka on terästä.
Kahlil Gibran

erkki sipilä

Diabeteksen hoitoon käytettävät insuliinivalmisteet ovat uudistuneet, kertoi dosentti Timo Sane
maanantaiesitelmässään 2.3.
Tablettihoitoon on tullut kaksi uutta lääkeryhmää. Diabeteksen jälkiseurannassa jatkuvatoiminen kudosnesteen sokeripitoisuuden
seuranta on tullut käyttöön. Saarekesolusiirrot eivät sittenkään ole
vastanneet odotuksia.

Sosiaalijaosto järjestää
Kylpyläloman Päiväkummussa
10. – 15.8.2009 (5 vrk).

Majoitus 2hh puolihoidolla.
(mahdollisuus 1hh/28 euron lisä/
vrk).
Majoitukseen kuuluu kylpylä- ja
allasosaston sekä kuntosalin käyttö aukioloaikoina sekä monipuolinen lomaohjelma. Lisäksi puolihieronta ja yrttikylpy.
Kampista linja-auto vie perille.
Pyritään järjestämään Kimppakyyti, jos on tarpeen.
Toivomme, että ensikertalaiset ja
harvemmin käyneet, jotka ovat
todella kuntoutusloman tarpees-

Kuntoutukseen Fra Mare -kylpylään Viroon
Yhdistyksen sosiaalijaosto tukee kuntoutuslomaa
Viron Haapsalussa, Fra Mare -kylpylässä 25.10 – 1.11.2009.
Kuntoutusta voivat hakea jäsenet, joilla on veteraanitunnus,
kunnan sosiaaliviranomaisten hyväksymät omaishoitajat
ja ilman hintatukea myös muut veteraanien perheenjäsenet ym.
Etusijalla ovat hakijat, jotka eivät kuluvan vuoden aikana ole
olleet vastaavalla sosiaalijaoston tukemalla kuntoutuslomalla.
Ilmoittautumiset Helena Luukkoselle puh. 09-8845943
aamupäivisin touko- ja elokuun aikana.
TERVETULOA MUKAAN !

sa, ilmoittautuisivat mukaan. He
ovat etusijalla valittaessa ryhmää.
Loma on maksuton RS, MP ja MR
–tunnuksen omaaville.

Sosiaalijaosto kustantaa muiden
veteraanien loman osittain.
Ilmoittautuminen ja tiedustelut
Pertti Sirén puh. 044 0303 142

Espoolaiset menestyivät hyvin liiton hiihtomestaruuskilpailuissa Kajaanissa 7.3. Hilkka Rantio sai kultaa,
Väinö Rantio hopeaa ja Paula Laitila
pronssia. Aulis Lintunen pitelee joukkueen kiertopalkintoa, joka nyt tuli
Helsingin piirin joukkueelle ensimmäisen kerran. Piirin joukkueessa
hiihtivät Paavo Poukka, Viljo Ryynänen, Aulis Lintunen ja Paula Laitila.

erkki sipilä

Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin mestaruushiihdot pidettiin Oittaalla 12.2.
Tuloksia: sarja yli 85-v.: 1. Väinö Rantio, 2. Aimo Virkki, 3. Helge Haavisto
4. Olli Blomqvist.
Sarja alle 85 v: 1. Aulis Lintunen, 2.
Viljo Ryynänen, 3. Eino Pirinen.
Joukkuekilpailu Helsingin Sotaveteraanipiiri – Kanta-Hämeen sotaveteraanipiiri hiihdettiin Oittaalla 3.3. Tulokset: 1. Hgin piiri (Paavo Poukka,
Aulis Lintunen, Viljo Ryynänen, Väinö Rantio ja Paula Laitila).
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esko posti

Kansaneläkkeen
uskomatonta historiaa
1. Kansaneläke 1939 – 1961
Kansaneläkelaki
hyväksyttiin
eduskunnassa 16.12.1937 ja sitä
alettiin maksaa talvisodan aattona
1.1.1939 lukien.
Kansaneläke maksettiin 65
vuotta täyttäneille. Ajalla 1.1.1939
– 31.12.1955 kansaeläke oli ansiosidonnainen. Toisin sanoen, mitä
enemmän maksoit, sitä suuremman kansaneläkkeen olit saava.
Merkittävä muutos tapahtui,
kun kaikille tuli samansuuruinen
kansaneläke.
Tämä oli Kansaneläkelaitoksen
pääjohtajan V.J. Sukselaisen aloitteesta säädetty laki. Tapahtuma
sai nimekseen ”Suuri kaappaus” (
lähde: Professori Teivo Pentikäinen, erillispainos ”Eläkepolitiikka
2000-luvulle”- kirjan artikkelista
”Muisteloa ja kommentteja työeläkejärjestelmästä”).
Laki samansuuruisesta kansaneläkkeestä oli voimassa 1.1.1957 –
30.6.1962.
2. Työeläkelain (TEL) tultua
voimaan kansaneläke maksettiin työeläkkeen lisäksi ajalla
1.7.1962 – 31.12.1995
Suuri kaappaus aiheutti sen, että
työntekijä- ja työnantajajärjestöt raivostuivat. He vaativat toteutettavaksi yleistä vakuutusperiaatetta: Mitä enemmän maksat,
sitä paremman korvauksen saat.
Ne katsoivat, ettei valtiovalta kelpaa työntekijöiden eläkelakien kehittäjäksi. Tämä johti siihen, että
1956 asetettiin työeläkekomitea.
Sen puheenjohtajaksi tuli Sosiaaliministeriön vakuutusosaston päällikkö Teivo Pentikäinen. Hän oli
jo 24-vuotiaana aloittanut työnsä
aktuaarina sosiaaliministeriössä
vuonna 1942.
Vuosia kestäneiden kiistelyiden
jälkeen, joissa vastakkain olivat
sosiaaliministeriön vastuuntuntoiset virkamiehet ja vastapuolena
Suomen Työnantajain yleinen ryh22

mä, työeläkelaki (TEL) ja sen lyhytaikaisten työsuhteiden sisarlaki LEL hyväksyttiin eduskunnassa
8.7.1961. Nämä lait astuivat voimaan 1.7.1962.
Kansaneläkkeen perusosa maksettiin tästä ajankohdasta lukien
työeläkkeen lisäksi.
3. Työeläkkeen ja kansaneläkkeen pohjaosan yhteensovitus
1.7.1977- 31.12.1995
Kansaneläkkeen kaikille maksettavaa perusosaa ei enää maksettu 1.7.1977 lukien työeläkkeen lisäksi, vaan se sovitettiin yhteen
työeläkkeen kanssa
kokonaiseläkkeeksi. Perusosa sai uudeksi
nimekseen pohjaosa.
Yhteen sovitetun kansaneläkkeen pohjaosan ja työeläkkeen
suuruus ei kuitenkaan saanut ylittää lakimääräistä kokonaiseläkkeen kokonaismäärää eli duunarit
50 % sekä virka- ja toimihenkilöt
60 %.
On sanottu, että tämä toimenpide oli kansaneläkkeen pohjaosan ensimmäinen leikkaus. Näin
ei asia ollut, vaan kansaneläkkeen
pohjaosa säilyi leikkaamattomana yhteen sovituksessa. Leikkaus kohdistui sen sijaan työeläkkeeseen. Jos kokonaiseläke, toisin
sanoen kansaneläke plus työeläke,
ylitti edellä mainitun prosentuaalisen enimmäismäärään, niin kokonaiseläkettä leikattiin työeläkkeestä. Oikeampaa on siis sanoa,
että työeläkettä leikattiin yhteensovituksen vuoksi ensimmäisen
kerran. Sanottiin, että kansaneläkkeestä tuli työeläkevähenteinen.
4. Kansaneläkkeen pohjaosan
leikkaus 1.1.1996 lukien
Lipposen - Niinistön ykköshallituksen (15.4.1995 – 17.4.1999)
esityksestä 1.1.1996 lukien viiden
vuoden aikana tietyin vuosittaisin markkamäärin kansaneläkkeen
pohjaosa poistettiin kokonaan ja
lopullisesti työeläkkeen ja kansa-

eläkkeen pohjaosan yhteen sovituksesta. Tosiasiassa työeläkkeitä
leikattiin jälleen.
Leikkausaalto kohdistui 418 237 eläkeläiseen.
Laki sai lisänimen Lex Soininvaara lakialoitteen tehneen kansanedustajan nimen mukaisesti.
Kaksinkertaisen
leikkauksen
kohteiksi joutuneille kompensaatiota alettiin maksaa kuitenkin
vasta 1.10.2003 lukien, toisin sanoen seitsemän vuotta yhdeksän
kuukautta leikkausajankohdasta
1.1.1996 laskettuna. Leikkauksia
ei kompensoitu takautuvasti.
Kompensaatiota sai vähintään
5€ eli 30 mk ja enintään 50€ eli
noin 300 mk. Kompensaatiota sai
vain 122 728 eläkeläistä. Pieniin
eläkkeisiin pohjaosan hyvitystä ei
myönnetty lainkaan. Kansaneläkkeen pohjaosan suuruus oli ollut vuonna 1995 eli sen viimeisenä maksuvuotena 455 markkaa eli
euroina 75,8 euroa.
Pohjaosan leikkaukset 1.1.1966
lukien toivat kansaneläkelaitokselle pysyvät, vuosittaiset 2,8 mrd.
markan säästöt laskettuna vuoden
2001 hintatasolla (lähde: Kela).
Kansaneläkelaitoksen
esitys
Lipponen-Niinistön hallitukselle
oli, että voimassa olleet, lakimääräiset pohjaosat olisivat jääneet
voimaan niillä eläkeläisillä, joita
se koski, heidän elämänsä loppuun
saakka. Toisin sanoen työeläkkeisiin olisi lisätty se, mitä niistä oli
niin sanotun pohjaosan leikkauksissa tehty.
Leikkaukset eivät ole koskeneet
enää 31.12.1995 jälkeen eläkkeelle siirtyneitä. He ovat saaneet nauttia kokonaiseläkkeensä pelkkänä,
leikkaamattomana työeläkkeenä.
Kansaneläkkeen pohjaosan leikkaukset ovat olleet taitavasti naa-

5. Eräitä laskelmia pohjaosan
menetyksistä
- Vuositasolla 2000 eläkeläisten
menetykset olisivat olleet 527,4
miljoonaa markkaa. (lähde: asiantuntijamatemaatikko, joka ei halua
nimeään julkisuuteen potkujen pelossa).
- Ote Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perhon kirjeestä allekirjoittaneelle Esko Postille, Suomen
Eläkeläisten Edunvalvontayhdistys SEDU ry:n puheenjohtajalle
31.8.2001:
”Esitin toukokuussa hallituksen neuvottelussa ratkaisuksi pohjaosan kompensoimista tekemällä uusi yhteensovitus eläkkeisiin,
joissa pohjaosa oli leikattu kahteen
kertaan. Pidin tätä ainoana oikeudenmukaisena ja hyväksyttävissä
olevana vaihtoehtona. Ratkaisun
kustannukset
eläkejärjestelmälle olisivat olleet noin 550 miljoonaa markkaa, josta valtion budjetin kautta rahoitettava osuus olisi
ollut noin 200 miljoonaa markkaa.
Budjettiriihessä hallitus päätyi siihen, että kaksinkertaista leikkausta
ei kompensoida ja asia on näin hallituksessa loppuun käsitelty”
- Suomen Keskusta kirjasi eduskuntavaalien 2003 yhteydessä tulevan vaalikauden ohjelmaehdotukseensa kansaneläkkeen pohjaosan
toiseen kertaan tehdyn leikkauksen palauttamisen leikkausten
kohteeksi joutuneille ”oikeudenmukaisella tavalla” (lähde: Eduskunta). Vuoden 2003 tasolla tämä
palautus olisi maksanut 345 miljoonaa euroa. Tämä ”oikeudenmukainen ” toimenpide on edelleen toteuttamatta!
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mioitu työeläkkeiden leikkausprosessi.
Kansaneläkkeen pohjaosan leikkausten vaikutus kohdistuu edelleenkin vähentävästi leikkausten
kohteeksi joutuneiden eläkeläisten maksussa oleviin työeläkkeisiin. Totuus, jota monikaan ei tiedä on, että ”Heillä kansaneläkkeen
pohjaosa on otettu huomioon työeläkettä vähentävänä tekijänä kahteen kertaan” (lähde: Kela).
Professori Teivo Pentikäinen totesi
minulle kerran:” Minua harmittaa,
etten aikoinaan riitauttanut pohjaosani leikkausta.”

Hyvä elämä syntyy
pienistä asioista
Varteenotettavia elämäntapaohjeita jakoivat psykologi Pirkko Lahti ja tanssitaiteilija Aira Samulin
valistusjaoston maanantaiesitelmänä helmikuun 2. päivänä.
Pirkko Lahden mukaan hyvä
elämä syntyy arjen pienistä asioista. Mielenterveyteen kuuluu positiivinen elämänasenne. Fyysisen
hyvinvoinnin perusta on selkeä
päivärytmi, 6-8 tunnin uni, säännöllinen kävely, terveellinen ruoka
ja ystävien tapaaminen. Musiikin
kuuntelu pitää aivot toimintakun-

6. Henkilökohtainen yhteenvetokommenttini pohjaosan leikkauksista
Kansaneläkkeen pohjaosan leikkaukset ovat olleet niin vaikeaselkoiset, etteivät eläkeläiset eivätkä useimmat kansanedustajatkaan
ole aina ymmärtäneet, mistä todella on ollut kysymys.
Pohjaosan leikkaukset eläkeläisiltä ovat olleet ja ovat edelleenkin valtion tulopuolelle mahtava
miljardien markkojen ja eurojen
sampo. Kärsijöinä ovat olleet pääosin sodanaikaiset ikäluokat, jotka
lunastivat Suomelle itsenäisyyden,
maksoivat sotavelat Neuvostolii-

toisina. Illalla on aihetta miettiä,
mikä päivässä on ollut hyvää.
Hyvän elämäntavan voisi Pirkko Lahden mukaan tiivistää sanoihin intoa ja imua elämään. Se
auttaa myös silloin, kun on pakko tottua luopumiseen. Ikääntyvä
ihminenhän joutuu opettelemaan
luopumista. On erottava työpaikasta, tutuista ihmisistä, terveydestä ja
lopulta elämästäkin.
Aira Samulin hurmasi kuulijat
iloisuudellaan ja viestillään elämänilon säilyttämisestä. Jorma
Uotinen vei kuulijat lauluillaan
matkalle Euroopan valtakeskiöihin, Berliiniin ja Pariisiin. Laulut
säesti Jari Hakkarainen.
- NI

tolle ja rakensivat Suomesta hyvinvointivaltion.
Ennen pitkään tuo kansaneläkkeen pohjaosa-sampo lakkaa kuitenkin lopullisesti jauhamasta rahaa Suomen valtion pohjattomaan
kukkaroon, kun leikkausten kohteiksi joutuneet ikäluokat viimeistä naista ja miestä myöten ovat
nurmen alla.
7. Kansaeläkelain vastaisesti perittiin ylimääräinen kansaneläkemaksu yli
63- vuotiaisilta 1992–95
Aho-Viinasen hallituksen esityksestä 63 vuotta täyttäneet pantiin
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8. Alkoholivero vaikuttaa kuluttajaindeksiin ja sitä kautta leikkaa työeläkeindeksiä ja myös
kansaneläkeindeksiä
Laki alkoholiveron alennuksesta astui voimaan 1.3.2004. Jo
vuonna 2005 eli ensimmäisenä kokonaisvuotena alkoholiveron seurauksena eläkkeitä leikattiin yhteensä 1,01 miljardia euroa.
”Tilastokeskuksen mukaan alkoholiveron alennuksen vaikutus kuluttajaindeksiin oli sen pieneneminen 0,84 %. Tästä johtuen myös
eläkkeiden indeksikorotukset pienenivät. Kansaneläkeindeksiä tarkistetaan kuluttajaindeksin muutoksella (edellisen ja sitä edellisen
3:nnen vuosineljänneksen vuosimuutos), joten siinä veroalennus
vaikuttaa täysimääräisesti ja pienennys on siis tuo 0,84 %. Työeläkkeitä tarkistetaan eläkeläisten
indeksillä, jolloin veroalennuksen
vaikutus on pienempi, koska siinä kuluttajaindeksin osuus on 80
% ja ansiotasoindeksinmuutos 20
%. Tällöin veroalennuksen vaikutus on n. 0,67 % ” (lähde: Eläketurvakeskuksesta pyytämäni lausunto / 11.3.2005).
Alkoholiveron alennuslaki vaikuttaa vähentävästi myös niin sanottuihin kansaneläkkeen lisäosiin,
jollainen on muun muassa ylimääräinen rintamalisä.
Alkoholiveron alennuksen aiheuttamat terveydelliset haittavaikutukset ovat järkyttävät. Nykyään
syntyy vuosittain alkoholisoituneiden äideille henkisesti ja/tai
fyysisesti vammaisia lapsia noin
kuusisataa lasta (Lähde Stakes)
24
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poikkeussäädöksin
maksamaan
vuosina 1992–95 kansaneläkemaksua, josta yli 63-vuotiaat olivat kansaneläkelain mukaan vapautetut (lähde: Kela, Vakuutetun
vakuutusmaksuperusteet v.19902002).
Ylimääräisen kansaneläkemaksun
osuus 63 vuotta täyttäneiltä eläkeläisiltä oli vuoden 2005 hintatasolla yhteensä 1,248 miljardia euroa.
Lisäksi tämä ylimääräinen kansaneläkemaksu oli eläkeläisillä vuosina 1993–1995 korkeampi kuin
palkansaajilla (lähde: pyytämäni
laskelma Kelasta).

Armeija on Suomen suurin
kuntokoulu
Euroopassa vain Suomessa, Kreikassa ja Maltalla on voimassa
miesten yleinen asevelvollisuus.
Valtioneuvoston puolustuspoliittisen selonteon mukaan Suomi
säilyttää sen edelleen. Sen sijaan
naisten asepalvelus perustuu vaTasavallan presidentti Tarja Halosen ja Valtiovarainministeri Antti Kalliomäen allekirjoittama laki
alkoholiveron alentamiseksi on
pöyristyttävä.
Alkoholiveron alennuksen vuoksi
ensi kertaa koko kansaneläkehistoriamme aikana kansaneläkeindeksi
on vuodesta 2005 alkaen ollut pienempi kuin kuluttajaindeksi.
Ja lopuksi lukijalle: Kansaneläkelakiin tehtävistä muutoksista päättä eduskunta. Kela on eduskunnan
alainen julkisoikeudellinen laitos,
jonka tehtävänä on toteuttaa eduskunnan säätämiä lakeja. Toisin sanoen kansalaisten ei pidä moittia
kelaa kansaneläketurvaa leikkaavista päätöksistä, vaan lakiehdotuksen laatinutta hallitusta ja lakiehdotuksen laiksi hyväksynyttä
eduskuntaa.

paaehtoisuuteen. Tänä vuonna 522
naista haki asepalvelukseen. Näin
totesi lippuamiraali Antero Karumaa maanantaiesitelmässään
maaliskuun 9.päivänä.
1990-91 syntyneitä asevelvollisia on noin 33 000. Määrä laskee
lähivuosina alle 30 000:n. Siviilipalvelukseen hakeutuu noin viisi prosenttia.
Palveluksensa kahden ensimmäisen viikon aikana keskeyttäneistä 60 prosentilla on sopeutumishäiriöitä. Monille siviilissä
omassa huoneessa asuneelle 10-14
miehen tupa on ylivoimainen kokemus. Helpompaa on niillä, jotka
ovat esimerkiksi partiossa jo tottuneet ryhmässä olemiseen.
Koulutus perustuu pehmeään
aloitukseen. Fyysisen kunnon mukaan alokkaat jaetaan erilaisiin
kuntoryhmiin. Armeija on Suomen suurin kuntokoulu. Painon
pudotuksesta järjestetään kilpailuja. Myös upseereilla on lainmukainen velvoite huolehtia kunnostaan.
Vapaan sanan aikana Jaakko
Valtanen muistutti puolustusvoimien merkityksestä. Puolustusvoimat turvaa demokratian varmistaessaan, ettei aseita käytetä kansan
tahdon vastaisesti. - NI

Vainaja ei saanut
rauhaa
Miksi kissa nuolee?
Viime numerossa kerrottiin joidenkin eläinten erikoisista nukkumatavoista. Meidän kaveriporukassa
mietittiin, mikä saa kissan nuolemaan turkkiaan, vaikka se näyttää ihan puhtaalta, moneen kertaan
nuollulta. Onko kissa ylihuolehtivainen puhtaudestaan, vai mikä sen
pakottaa jatkuvaan nuolemiseen.
Eino

Kissa saa turkistaan D-vitamiinia.
Hernekeitosta kysytään
Armeijassa ja monilla työpaikoillakin syödään hernekeittoa torstaisin.
Onpa useissa kodeissakin sama
tapa. Minua kiinnostaisi tietää,
mistä tällainen tapa on peräisin.
Kalevi

Tästä on tainnut olla ennenkin puhetta, mutta toistettakoon selitys.
Pohjoismaisen tarurunouden mukaan torstai oli Tor-jumalan päivä, ja herneet oli pyhitetty hänelle.
Muitakin selityksiä tavalle on, joten tämä on vain yksi niistä.
Paratiisin puista
Muistelen lapsena koulun uskontotunnilla puhutun, että paratiisissa oli kaksi puuta, joista toinen oli
hyvän ja pahan tiedon puu. Mutta
mikä se toinen olikaan?
Lahja
Paratiisin toinen puu oli elämän
puu.

Mitalit hukassa

Veteraani kadotti sodanaikaiset
kunniamerkkinsä. Kun kodissa
kaikki mahdollinen ja mahdotonkin piilo on tutkittu, veteraani arvelee, että merkit ovat pudonneet
jätepaperikassiin. Nyt hän miettii,
onko mitaleille jätettävä jäähyväiset vai onko mahdollista, että paperinkeräyksen ketjun loppupäässä
vieraat esineet päätyvät jonkinlaisen seulan päälle ja ne voidaan
poimia talteen.
Paperinkeräys Oy:n laitospäällikkö Vesa Myrsky, saako veteraani vielä mitalinsa takaisin?
– Se olisi pieni ihme. Tänne päätyvän paperin määrä on valtava,
sillä jo yhden auton mukana tulee viisituhatta kiloa. Täällä papereita siirrellään kauhakuormaajalla, paperit paalataan ja lähetetään
siistauslaitokseen. Seuraava paikka on paperitehdas. Siistauslaitoksella kyllä erottuu paperinvalmistukseen sopimaton aines, mutta se
on murskautunutta ja päätyy kaatopaikalle.
Korvaamattomat mitalit ovat
siis lopullisesti kadonneet?
Valitettavasti siinä niin on käynyt.

Niilo Ihamäki
Sodan ajan kunniamerkkien ja mitalien uudelleen saantia voi kysyä
Sotainvalidien Veljesliiton toimistosta, ritarikuntien kunniamerkeistä Ritarihuoneelta ja muista mitaleista ao. myöntäjän toimistosta.

Jokin lapsuudessa sattunut tai
kuultu tapahtuma saattaa pysyä
mielessä, vaikka aika huuhtookin
muistista pois monia kokemuksia. Kauko Koskinen kertoi erään
mielessään pysyneen erikoisen tapauksen veteraanien voimisteluryhmän tauolla Tapiolan palvelukeskuksessa.
- Tapaus sattui lapsuuteni aikana Leivonmäen hautausmaalla. Haudattavana oli eräs pitäjän
mies. Kun kantajat laskivat arkun
hautaan, he havaitsivat, että arkku
ei sopinutkaan sinne suorana. Haudankaivaja oli näet jättänyt haudan
toiseen päähän ison kiven ja arkku
jäi sen päälle vinoon. Kirkkoherra
sanoi, että arkku voidaan siirtää tilapäisesti ruumishuoneelle ja tuoda hautaan, kun kivi on poistettu.
- Vainajan leski näki kuitenkin hautajaisten jälkeen painajaismaisia unia. Miesvainaja ilmestyi
uniin ja valitti, että hänen on paha
olla. Eräänä päivänä leski tuli isäni hoitamaan myymälään ja sanoi,
että hän aikoo vielä tutkia hautaa.
Hän pyysi rautakiskoa, jolla voisi
kokeilla, onko kivi poistettu haudasta. Rautakeppi kilahtikin kiveen
ja paljasti, että kivi on yhä haudassa ja arkku siellä vinossa. Haudankaivaja, "Hauta-Janne", erotettiin
tehtävästään.
Kauko Koskinen muisteli, että
jälkeenpäin leikkipuheena kerrottiin, että Leivonmäki on niin pieni
pitäjä, että vainajatkin pitää haudata pystyyn.
Niilo Ihamäki
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Lasse Taiminen ja Väinö Rantio kohentavat kuntoaan Esport Areenan
juoksuradalla.

VÄINÖ RANTIO

Veteraanit kuntoliikuntaan
rahankeräysvaroin
Lehtemme viime numerossa oli
kaksi ansiokasta kirjoitusta yksinjäämisen vaaroista ja sosiaalisen
kanssakäymisen suuresta merkityksestä iäkkäille. Niilo Ihamäki käsitteli aihetta pääkirjoituksessaan, ja Anja Katavisto
kirjoituksessaan kehotuksella liittyä sidosryhmiin. Maailmankuulu
sveitsiläinen psykiatri Paul Tournier kirjassaan "Kaikkihan me vanhenemme", jota pidetään eläkkeelle siirtymisen oppikirjana, pitää
suorastaan vaarallisena jättäytymistä sosiaalisen kanssakäymisen
ulkopuolelle.Anja Katavisto toteaa kirjoituksensa loppukappaleessa myös kuntoliikunnan tärkeyden
veteraanien hyvinvoinnille.
Kuntoliikunnan puolestapuhujana ja liikuntaryhmän vetäjänä pidän
kuntoliikunnan harrastusta kaikkein tärkeimpänä juuri nyt, kun me
veteraanit saavutamme tänä vuonna 87 vuoden keski-iän. Liikuntakyvyn menetys johtaa syrjäytymi26

seen. Jatkuvasti kuulee surullisia
viestejä siitä, että " siltä meni jalat". Sairaustapauksia lukuun ottamatta syy liikuntakyvyn menetykseen johtuu useimmiten siitä, että
olemme laiminlyöneet jalkojen
kunnossapidon sopivalla liikunnalla. Kun ei enää pysty hissittömässä talossa liikkumaan portaissa, on
edessä jättäytyminen huoneistonsa
vangiksi ja syrjäytyminen,taikka
sitten asunnon vaihto, joka tässä
iässä on suuri ongelma. Käsitykseni mukaan jopa kolmannes meistä on jo pysyvästi syrjäytynyt toiminnasta. Rollaattorin käyttäjien
joukko kasvaa koko ajan. Sosiaaliviranomaisten tavoitteena on
edistää iäkkäiden kotona asumista
mahdollisimman pitkään. Sama tavoite on ilmaistu Uudenmaan lääninhallituksen veteraankeräyksen
lupaehdoissa: "sotaveteraanipiirit
ja yhdistykset käyttävät saamansa varat sotaveteraanien, heidän
puolisoidensa ja leskiensä elin-

olojen parantamiseen, kuten kuntoutuksen, kuntoliikunnan ja virkistystilaisuuksien järjestämiseen,
asumisolojen parantamiseen, erilaisten apuvälineiden hankintaan
ja muuhun kotona selviytymistä
tukevaan toimintaan". Lääninhallitus valvoo lupaehtojen noudattamista.
Sotiemme veteraanit 2008 Espoo-Kauniainen keräystoimikunnan puheenjohtajana tiedän, että
Espoon Sotaveteraanit ovat saaneet
ja tulevat vielä saamaan rahankeräystuottona noin 50.000 euroa eli
noin 300.000 mummon markkaa.
Se on hieman enemmän kuin edellisen vuoden tuotto. Miten nämä
rahat käytetään, en tarkemmin tiedä, koska yhdistys ei ole siitä kertonut. Tietojeni mukaan valtaosa
tuotosta on annettu sosiaalijaoston
käyttöön, joka on näillä rahoilla
järjestänyt useita ilmaisia kuntoutusmatkoja eri laitoksiin kotimaassa ja ulkomailla. Se on kallein ja
hyödyttömin tapa keräysvarojen
käyttöön. Maksu on noin 350 euroa hengeltä eli noin 10.000 euroa kultakin matkalta. Neljä mat-

kaa maksaa yhdistykselle siis noin
40.000 euroa. Matkan kuntoutushyöty on viikon mittainen, ellei
henkilö itse huolehdi jatkuvasti
kuntoutuksestaan. Minulla on riittävä näyttö siitä, että näille matkoille osallistuu jatkuvasti sama
aktiivinen hyväkuntoisten joukko
eli noin 10 prosenttia veteraaneista. Matkoille joudutaan jatkuvasti
värväämään osallistujia, mikä todistaa, että vanhat veteraanit eivät
enää ole halukkaita matkoille osallistumaan. Jääkö 80-90 prosenttia rahankeräysvarojen käyttöön
oikeutetuista siis vaille yhteisestä
hyvästä? Yhdistyslain 33 pykälän
mukainen yhdenvertaisuusperiaate
vaatii, että kaikilla jäsenillä pitää
olla yhdenvertainen mahdollisuus
yhteisen hyvän saantiin, muuten
päätös on mitätön.
Mielestäni Espoon Sotaveteraanit ry:n hallitus on tulkinnut väärin
rahankeräysluvan ehtoja. Sosiaalijaoston pitäisi keskittyä syrjäytyneiden ja huonokuntoisten avustamiseen. Tutkimuksen mukaan yli
10 prosenttia kansasta, siis myös
sotaveteraaneista, elää köyhyysrajan alapuolella. Huomattava osa
veteraaneistamme sinnittelee pelkän kansaneläkkeen varassa. Moni
veteraanin leski on joutunut taloudellisiin vaikeuksiin puolison
kuoltua.
Pystyäksemme liikkumaan ja
osallistumaan me tarvitsemme jatkuvaa päivittäistä ja viikoittaista
kuntoutusta, jonka pitää olla ainakin hieman enemmän kuin päivittäiseen liikkumiseen kulutamme.
Vain toistuvuus lisää kuntoa. Kokemuksesta tiedän, miten vaikeaa
on ikäisiäni enää innostaa kuntoliikuntaan. Siihen tarvitaan " porkkanaa". Se porkkana on liikuntatapahtuman päätteeksi tarjottava
ilmainen lounas. Yhden ainoan
laitoskuntoutusmatkan osallistumismaksulla (350 euroa) voidaan
kustantaa 40 hengen kuntoliikuntaryhmälle ilmainen 8 euron lounas. Koko yhden laitoskuntoutusmatkan kustannuksella (10.000
euroa) tämä kuntoutusryhmä saisi kahdeksan kuukauden ajan kerran viikossa kuntoutustapahtuman
lounaineen . Neljän laitoskuntoutustapahtuman hinnalla voitaisiin
kustantaa neljälle 40 hengen ryh-

mälle kuntoutustapahtuma lounaineen 8 kuukauden ajan. Se
edellyttäisi kuntoliikuntajaoston
uudelleen organisointia siten, että
eri kaupunginosissa olisi tapahtumalle vakituinen vetäjä. Vain tällaisella kuntoutustoiminnalla olisi
vaikutusta veteraanien liikuntakyvyn ylläpitämiseen. Kerran vuodessa annettavalla laitoskuntoutuksella ei sitä saavuteta. Mikään
ei tietenkään estä sosiaalijaostoa
edelleenkin toimimasta matkailujaostona, ne matkat vaan pitää
maksaa itse, ei niihin pidä käyttää meille kaikille tarkoitettuja veteraanikeräysvaroja.
Huomattava on myös se, että sotaveteraanit
puolisoineen ja veteraanien lesket
pääsevät vuosittain valtiokonttorin
kustantamalle 10 päivän veteraanikuntoutukselle.
Esittämäni kuntoutustapahtumat olisivat pääasiassa kuntokävelyjä, osallistujien ikä huomioiden.
Heikkokuntoisille ja rollaattorikävelijöille voisi olla oma ryhmänsä. Kävelyn yhteydessä pientä venyttelyä. Tällainen tapahtuma olisi
samalla erinomaista Anja Kataviston tarkoittamaa sosiaalista kanssakäymistä. Siinä toteutuisi parhaiten myös veteraanikeräysluvan
ehdot. Espoossa on lukuisia erinomaisia liikuntapaikkoja, yksi
parhaista Oittaan liikuntakeskus.
Luontokävelyn päätteeksi yhteinen 8 euron erinomainen lounas
noutopöydästä.
Ehdotan, että yhdistyksemme
hallitus tarkistaisi yhteisten rahankeräysvarojemme käyttötapaa.

Toimisto
suljettuna
kesälomien
vuoksi
6. – 19.7.
välisen ajan.

Keräysvaroja
jaetaan
sääntöjen mukaan
Yhdistyksemme on jälleen saanut
veteraaneille kerätyistä varoista
oman osuutensa. Varojen jakamiselle on annettu Sotaveteraaniliitolta omat sääntönsä, joita olemme
velvolliset noudattamaan. Tarkoituksena on auttaa mahdollisimman monta veteraania, heillehän
keräys on ensisijaisesti tarkoitettu. Auttamisen ulkopuolelle eivät kuitenkaan täysin jää puolisot,
lesket ja viralliset omaishoitajat,
mutta heidän osuutensa keräysvaroista jää kuitenkin toissijaiseksi. On luonnollista, että kun varoja on rajallisesti - tulevaisuudessa
todennäköisesti yhä vähemmän yhden henkilön kohdalla auttamiselle on “katto”. Asiaa voi tarkemmin tiedustella Sosiaalijaostomme
jäseniltä, joiden tehtävä on hoitaa keräysvaroista myönnettävien
avustusten sääntöjen mukainen jakaminen.

Tutkimus Espoon
sotaveteraaneista
Laurea-ammattikorkeakoulu suorittaa tutkimuksen Espoon sotaveteraanien elämäntilanteesta. Tutkimuksessa kartoitetaan veteraanien
terveydentilaa, selviytymistä, harrastuksia, kuntoutusta ja osallistumista sotaveteraanien tilaisuuksiin.
Luottamuksellisesti kysytään myös
veteraanien mielipiteitä eräistä yhteiskunnallisista kysymyksistä.
Tutkimusta varten veteraanit ovat
täyttäneet 16-sivuisen kyselylomakkeen.
Tutkimuksen suorittavat Laurea-ammattikorkeakoulun opettajat Soile Juujärvi, Kaija Pesso ja
Ossi Salin sekä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijat.
Tutkimuksen tulokset julkaistaan 24.9.2009 Espoon Sotaveteraanit ry:n 50-vuotisjuhlassa.
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Sosiaalijaosto
Yhdistyksen antamat veteraanipalvelut
Kuntoutusasioiden hoitaja

Pertti Sirén

puh arkisin 044 03 03 142
Osoite Suvikuja 3 B 11
02120 Espoo.

Fysikaalinen
avokuntoutus

Avokuntoutus lääkärin antamalla lähetteellä (hieronta, fysioterapia yms.) kuuluu jokaiselle sotaveteraanijäsenelle mukaan lukien
omaishoitajat ja yhdistyksen toiminnassa aktiivisesti olevat. Kokonaiskorvaus on 400 euroa kalenterivuodessa alkaen v. 2008 alusta.
Ilman lääkärin lähetettä korvataan toistaiseksi kulut 400 euroon asti per kalenterivuosi. Hoidot
voi ottaa useampaankin kertaan,
kunhan summa ei ylitä 400 euroa. Yhdistykselle lähetettävään
hakemukseen on liitettävä nimellä varustettu kuitti itse maksetusta
laskusta. MERKITKÄÄ TILINUMERONNE!
Oulunkylän kuntoutus laskuttaa
yhdistystä suoraan saatuaan maksusitoumuksen. Ensin yhteys kun-

toutusasioiden hoitajaan, jonka jälkeen ajantilaus Oulunkylästä puh.
728 2475 klo 8 –12.
Lääkärin lähetteellä itse maksetusta laskusta tulee ensin hakea
Kelasta Kelan taksojen mukaista
korvausta. Sen jälkeen erotuksen
voi hakea yhdistykseltä erillisellä
hakemuksella enintään
400 euroon saakka.

Jalkahoidot

Espoon kaupunki korvaa kolme jalkahoitoa á 35 euroa espoolaisille.
Lähettäkää hakemus maksettuine kuitteineen ja tilinumeroineen
suoraan kaupungin veteraanipalveluihin (tai kaupungin toimipisteen kautta). Muualla kuin Espoossa asuvien tulee lähettää se
kuntoasioiden hoitajalle. Perustellusta syystä sosiaalijaosto voi korvata lisäkertoja. Tällöin otettava
yhteys kuntoasioiden hoitajaan.

Silmälasit

Espoon kaupunki korvaa espoolaisille silmälaseista 100 euroa. Kaupungin veteraanipalveluihin (tai

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 päivystyskäynti poliklinikalla on maksuton

Helsingin Seudun
Sotaveteraanipiiri ry:n
sosiaalineuvoja

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

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

kaupungin toimipisteeseen) lähetetään hakemus alkuperäisine kuitteineen, tili- ja henkilötietoineen.
Sosiaalijaostolta voi saada lisäkorvausta. Se on tällä hetkellä
korkeintaan 250 euroa. Hakemus,
liitteinä laskun kopio, tili- ja henkilötiedot, lähetetään kuntoasioiden hoitajalle.
Jos omalta kunnalta on hakenut avustusta, on se mainittava.
Muualla kuin Espoossa asuva lähettää hakemuksen, maksetun laskun ja tilitiedot kuntoasioiden hoitajalle.
Lääkärimaksuja ei korvata

Kylpylämatkat ja muut
retket

Sosiaalijaosto järjestää ja tukee.
Niistä tiedotetaan erikseen.

Asuntojen maksuton
korjausneuvonta

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

Veljestuki

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

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
avustaminen
- piha- ja ulkotyöt avustajan taitojen ja työturvallisuuden mukaisesti
- asiointiapu
- saattajapalvelu
- kotimiesapu
- keskustelu, lehdenluku ym.
- henkinen tuki.
Avustajatoiminnan asiakasmaksu
on 18 euroa 2½ tuntia.
Kauniala laskuttaa avustajatoiminnan asiakasmaksut
joko kuukausittain tai kahden kuukauden välein.

TOIMINTAKALENTERI

Kevät-kesä 2009
Toimintaryhmät
Soitinyhtyeen harjoitukset torstaisin klo 18 (tarvittaessa) Aarnivalkean koululla. Kuoron harjoitukset
perjantaisin klo 15.45-18.30. Tapiolan palvelukeskuksessa (TPK). Kuntovoimistelua: Tapiolan kuntosali (Kauppamiehentie) tiistaisin klo 11-12 ja perjantaisin klo13 -14 (Väinö Rantio). Leppävaaran
uimahallin kuntosalissa (Veräjäpellonkatu 15) tiistaisin ja torstaisin klo 10-11 (Aimo Virkki). Tapiolan
palvelukeskus (TPK) tiistaisin ja torstaisin klo 9.3011. Lentopalloa Tapiolan urheiluhalli maanantaisin
ja perjantaisin kl 10.30-12.00 (Pertti Sirén). Ilmaaseammunta Tuulimäen liikuntatilat maanantaisin
klo 13-14 ja torstaisin klo 12-13 (Väinö Rantio). Petanque Tuulimäen liikuntatilat torstaisin klo 10.3012 (Martti Pulkkinen). Hiihtotapahtumat (Teuvo Narinen). Kuntoliikuntajaoston erikoistapahtumista
Länsiväylässä. Toimintaryhmät kokoontuvat koko
vuoden kesäkuukausia lukuun ottamatta.
Toimintakalenterissa käytetyt lyhenteet
ELES Espoonlahden Eläkkeensaajat, EHT Espoon
hengellinen toimikunta, ET Eteläinen toimintajaosto, HA Hallitus, HS, JS Huomionosoitus-jäsensihteerit, KA Kalakerho, KI Kirkkonummenjaosto, KJ
Kulttuurijaosto, KR Kuoro, KU Kuntoliikuntajaosto,
LE Lehtijaosto, NA Naisjaosto, PKT Perinteensiirron
kouluryhmä, PT Pohjoinen jaosto, SO Sosiaalijaosto,
SY Soitinyhtye, TU Tukineuvosto, VJ Valistusjaosto, EKK Espoon kulttuurikeskus, HHT Haukilahden
Haukitalo, SPT Soukan palvelutalo, TPK Tapiolan
palvelukeskus, TUU Tuulimäen väestönsuoja, KKT
Kaskenkaajantie 16 toimisto.

La 18.4.
13.00
Su 19.4.
15.00

Esitys Piaf-pikkuvarpunen Lahden
teatterissa. PT
Koti-ilta Johanneksen
seurakuntasalissa. EHT

Su-su
19.-26.4. Kylpylä-kuntoutusmatka Viron
Haapsaluun Fra-Mare-kylpylään
yhdessä sosiaalijaoston kanssa
(täynnä). KJ, SO
Viikko 17 Perinneviesti-lehti 1/2009 ilmestyy.
PKT
Ma 20.4.
14.15
Valistusjaoston esitelmätilaisuus
TPK:ssa. Katso erillinen ilmoitus. VJ
16.00
Piirin vuosikokous Tapiolan
palvelukeskuksessa.
Ma 27.4.
Kansallisen veteraanipäivän juhlat
Espoo
9.30
Lipunnosto Espoon
kulttuurikeskuksella.
12.00
Pääjuhla Tapiolasalissa.EHT, KR
Kirkkonummi
11.45
Seppelten lasku.
11.30
Kaksikielinen jumalanpalvelus
Kirkkonummen kirkossa.
12.30
Juhla seurakuntatalossa. KI
Espoon Sotaveteraanit ry:n
50-vuotisjuhlatapahtuma.
Ke 29.4.
14.00
Tanssit EKK:ssa. Soitinyhtye. ET, SY

HUHTIKUU

Viikko 16
Espoon Sotaveteraanilehti 2/2009 ilmestyy. LE
Ti 14.4.
13.00
Veteraanitapaaminen
seurakuntatalolla. KI
Ke 15.4.
14.00
Tanssit Soukan palvelutalolla. ET
To 16.4.
19.00
Sinfonia Lahti Hämeenlinnan
verkatehtaalla. Musikaalien parhaita.
Lähtö Gardenin edestä klo 16.30.
Hinta 46 € sisältäen bussimatkan ja
kahvitarjoilun. Tied. ja ilm. Lotta
Riisalo, puh. 412 8948. KJ

TOUKOKUU
Retki kotimaassa tai lounasretki. KI
Onkikilpailut touko-kesäkuussa tiistaisin 12.5.-16.6.
välisenä aikana. Lähtö Nuottaniemestä klo 9.00. KA

Ma 4.5.
14.00
Ti 5.5.
9.00

Naisjaoston simamatinea TPK:ssa.
NA
Veneen vesillelasku Nuottaniemessä.
KA
Siivoustalkoot Palstarinteellä.
Hoitokunta.
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Ke 6.5.
9.00
To 7.5.
13.00

Kevätretki Hyrsylänmutkaan,
oppaana Aira Samulin. NA
Tutustuminen Luonnontieteelliseen
museoon. Tied. ja ilm. Anna-Liisa
Laurila, puh. 050-563 7799. KJ

Viikko 20/21
Perinteinen ulkoilupäivä
Palstarinteellä. Kokoontuminen klo
10.00. KU
Ti 12.5.
13.00
Veteraanitapaaminen
seurakuntatalolla. KI
Su 17.5. Kaatuneiden muistopäivä
Espoo
10.00
Kaksikielinen jumalanpalvelus
Espoon kirkossa.
Sen jälkeen seppeleen lasku
sankarihaudoille ja päiväjuhla
seurakuntatalossa. Juhlapuheen
pitää tuomiorovasti Antti Kujanpää.
Musiikkiesityksiä. EHT, KR
Kirkkonummi
10.45
Seppeleen lasku sankariristille,
jumalanpalvelus kirkossa ja
kahvitilaisuus seurakuntatalolla. KI
Espoon Sotaveteraanit ry:n
50-vuotisjuhlatapahtuma.
Pe 22.5.
15.45
Kuoron kevään viimeinen harjoitus.
Ti 26.5.
8.45
Retki Hämeenlinnaan, kohteena
vankilamuseo, panssarimuseo ja
H:linnan taidemuseo. ET
KESÄ-HEINÄKUU
Kesäretki mahdollisesti
”Veteraani”-näyttelyyn. KJ

Mäntän

taidemuseon

Palstarinteen kesätapahtumia:
Kolmet virkistyspäivät :
ti-ke 26.-27.5.
to-pe 16.-17.7.
to-pe 11.-12.6.
Kuljetus ja ruoka ilmaisia.
Lähtö Gardenin edestä klo 9.00
- Leppävaara noin klo 9.05-9.10
– Karakallio noin klo 9.15-9.20.
Tyllilän Linja Oy. PT, SO.
Juhannusjuhla pe-su 19.-21.6.
Lipunnosto perjantaina klo. 18.00.
Hoitokunta.
Kalakerhon kesäjuhla ti 28.7. KA
Kirkkonummen veteraanitapaamiset
ja kotimaan retket ja matka Viroon
(kartanokierros tai kylpylä), ajat
avoimia. KI
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Ma 27.7. Espoon Sotaveteraani-lehden
3/2009 aineiston viimeinen
jättöpäivä. Huom! aikaisempi aika
kuin ennen! LE
ELOKUU
Onkikilpailut elo-syyskuussa tiistaisin 4.8.-8.9.
(25.8.poikkeuksellisesti syyskokous) . KA

Palstarinteen syystapahtumia:
La-pe 1.-7.8. Avoimet ovet. Hoitokunta.
Ti 11.8. klo 10.00
Espoon Sotaveteraanit ry:n
50-vuotisjuhlan ja pohjoisen
toimintajaoston 25-vuotisjuhlan
kesätilaisuus.
Kuljetus ja ruoka ilmaisia.
Lähtö Gardenin edestä klo 9.00
- Leppävaara noin klo 9.05-9.10
– Karakallio noin klo 9.15-9.20.
Tyllilän Linja Oy. PT
Virkistyspäivät to-pe 27.-28.8. ja to
10.9. PT
Syystalkoot pe 25.9. Hoitokunta.
Ke 19.8.
16.00
Kulttuurikeskuksen Amfilla
kansantanhuohjelmaa, kuoro laulaa ja
laulattaa.
Espoon Sotaveteraanit ry:n
50-vuotisjuhlan tapahtuma. NA,
KR
Pe 29.8.
15.45
Kuoron ensimmäinen harjoitus. KR
SYYSKUU

Viikko 37-38 Syysretki. KU
Viikko 37 Espoon Sotaveteraanilehti 3/2009
ilmestyy. LE
Ma 7.9.
14.15
Esitelmätilaisuus TPK:ssa. VJ
Ti 8.9.
13.00
Veteraanitapaaminen
seurakuntatalolla. KI
18.00
Soitinyhtyeen harjoitukset. SY
sMa 14.9.
14.15
Valistusjaoston esitelmätilaisuus
TPK:ssa. VJ
16.00
Naisjaoston sisarilta, syyskauden
avaus. NA
Ti 15.-17.
8.00
Kalastusretki Tammisaaren
Gullö´hön. KA
Su 20.9.
10.00
50-vuotisjuhlajumalanpalvelus
Tapiolan kirkossa.
Seppelepartion lähettäminen. HA,
KR
15.00
Koti-ilta Johanneksen
seurakuntasalissa. EHT

Ma 21.9.
14.15
Jäsenkyselyn palaute TPK:ssa. HA,
Laurea-ammattikorkeakoulu.
50-vuotisjuhlatapahtuma.
Ti 22.9.
18.00
Taidenäyttelyn avajaiset.
Koordinaattoreina Aatos Raitto,
Raimo Lunila ja avustajana Kaija
Ingberg, puh. 050-365 2300.
Aulassa valokuvanäyttely ”Kuvat
kertovat sodista” (Raimo Riikonen)
ja näyttely yhdistyksen toiminnasta.
Espoon Sotaveteraanit ry:n
juhlavuoden ohjelmaa. KJ
9.00
Veneen telakointi Nuottaniemessä.
KA
Ke 23.9.
14.00
50-vuotisjuhlatanssit Espoon
kulttuurikeskuksessa. Soitinyhtye.
ET, SY
To 24.9.
12.00
Onnittelujen vastaanotto
kulttuurikeskuksessa. HA
14.00
Espoon Sotaveteraanit ry:n
50-vuotisjuhla Tapiolasalissa. KJ,
KR
19.00
Iltajuhla Garden-hotellissa. HA, ET
Ma 28.9.
14.15
Valistusjaoston esitelmätilaisuus
TPK:ssa. VJ
16.00
Naisjaoston sisarilta.
Tasapainojumppaa. NA

Hengellinen työ
Kevään 2009 tilaisuudet
Su 17.5.
klo 10 Kaatuneiden muistopäivä. Messu Espoon tuomiokirkossa, minkä jälkeen
seppeleen lasku sankarihaudoilla ja päiväjuhla seurakuntakeskuksessa.
Juhlapuheen pitää tuomiorovasti
Antti Kujanpää. Musiikkiesityksiä. (HE)
To 28.5.
Klo 9.00 Lähtö Ankkurin pysäkiltä
Kivenlahdesta kevätretkelle Hvittorpiin:
Ajo Olarin, Tapiolan ja Espoon
keskustan kautta. Paluulähtö 14.30
samaa
reittiä. Retki on maksuton. Ilm.
Kerttu Rajalalle puh.466 050.
(HE)
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Retki Hämeenlinnaan

tiistaina 26.5.2009
Eteläinen toimintajaosto järjestää retken,
jossa tutustumme Vankilamuseoon sekä
jakaantuneena kahteen ryhmään
Panssarimuseoon tai H:linnan Taidemuseoon.
Lounas Parolan Rosollissa.
Mahdollisuus ostoksiin Iittalan Lasimäellä.
Lähtö Gardenin edestä klo 8.45, paluu n. klo 17
Ilmoittautumiset 9.5.2009 mennessä
Stig Roudasmaalle puh 462 682
Kustannus 55 €, joka maksetaan menomatkalla,
mieluimmin tasarahana.

Oikaisu

nyt kuvan alle. Poisjäänyt kohta
oli seuraava:
Maamme-kirja ilmestyi TopeLehtemme viime numerossa jul- liuksen kuoleman jälkeen 1899,
kaistu kansanedustaja Eero Akaan- vaikka Topelius kirjoitti näistä asiPenttilän puheesta oli osa peitty- oista jo 1840-luvulla.
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BELLAVITAN KÄYTTÖ NÄKYY

Uudet pakkaukset ja koot
NYT apteekistasi!

Veikö sota
kuulosi?
Kuulokojeen avulla
elämänlaatu voi parantua
huomattavasti.
Meidän&3&1.30,7&5-.(2&3:&1
kuulontutkijoillamme
on monivuotinen kokemus
4,4.3+:11,4147
kuulon
kuntoutuksesta
ja kuulokojesovituksesta.
Soita meille numeroon

4777 9700
niin selvitetään,
miten voimme auttaa
sinua kuulemaan
paremmin 4,4<.9-34(4147
nopeasti ja jonottamatta.

Suomalainen Bellavita sisältää iholle tärkeää
A-vitamiinia. Säilytä ihosi nuorekkuus ja
hemmottele itseäsi päivittäin Bellavitan
päivä- sekä yövoiteella. Voit valita miedosti
hajustetut tai hajusteettomat voiteet.
Nyt kätevissä 75 gramman pakkauksissa!
Osta omasi apteekista.

Lisätietoja suomalaisen naisen ihonhoidosta:
www.bellavita.fi tai puh. 010 426 2928 ark. klo 8–16.
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Yhteystiedot
Oy Danalink Ab
Pohjoinen Rautatiekatu 15
00100 Helsinki
Puh. (09) 4777 9790
Koronakatu 1 B
02210 Espoo
Puh. (09) 4777 9700
    
www.danalink.fi
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