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Talvisodan rauhan 70-vuotispäivänä espoolaiset veteraani- ja maanpuolustusjärjestöt suorittivat kunniakäynnin Espoon Sankarihaudoilla 13.3.2010. –Kuva Matti Kaltokari
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Veteraanit ovat mielenkiinnolla seuranneet Ruotsissa virinnyttä puolustuspoliittista keskustelua.
Ruotsihan aikoo luopua yleisestä
asevelvollisuudesta ja siirtyä palkka-armeijaan vuoteen 2014 mennessä. Päätöksellään Ruotsi liittyy niiden maiden joukkoon, jotka
kylmän sodan jälkeen yhä tihenevässä tahdissa ovat luopuneet asevelvollisuusarmeijasta ja siirtyneet palkka-armeijaan.
Suomen tapaan asevelvollisuusarmeija on edelleen käytössä myös
Norjassa ja Tanskassa, toistaiseksi myös Ruotsissa. Mutta Ruotsissa aiotaan asevelvollisuusarmeija
korvata vapaaehtoisella palkka-armeijalla. Nopeasti mobilisoitavien
asevoimien vahvuudeksi kaavaillaan 50 000 sotilasta.
Uusi malli on otettu pienistä ja
nopealiikkeisistä kriisinhallintajoukkojen taisteluosastoista.
Palkka-armeijan puolustelijain
mukaan asetekniikka kehittyy niin
nopeasti, että asevelvollisuuteen
perustuva armeija ei pysy muutoksissa mukana. Syntynyt kriisi on
saatava nopeasti hallintaan. Siviilistä vanhentuneilla tiedoilla hätään kutsutut reserviläiset eivät siihen pysty.
Lopullista sanaa Ruotsissa ei
ole vielä sanottu. Hallitus tuo esityksensä palkka-armeijasta valtiopäiville syksyyn mennessä.
Veteraanien pienessä ryhmässä
syntyi keskustelua Ruotsin suunnitelmista. Muuan veteraani sanoi,
että hyvä on Ruotsin suunnitella
vaikka mitä, kun se ei ole joutunut
sataan vuoteen sotimaan. Ja silloinkin, kun Suomi kuului Ruotsiin, suomalaiset sotilaat pantiin

tekemään likainen työ. Kun se oli
tehty, kuningas saapui liput liehuen ja fanfaarit soiden paikalle.
Suomessa on miesten yleisellä asevelvollisuudella kansalaisten
vahva tuki. Maanpuolustustiedotuksen teettämän tutkimuksen mukaan 72 prosenttia kansalaisista on
sitä mieltä, että nykyisen kaltainen
miesten asevelvollisuus tulisi säilyttää. Poliisijoukkojen tapainen
palkka-armeija saattaa kyllä olla
tehokas, mutta se ei saa sitä kansan
syvien rivien tukea ja tuntemusta,
joka on asevelvollisuusarmeijalla.
Veteraanit olivat lukeneet oman
kenraalin, Jaakko Valtasen, syntymäpäivähaastattelun ja sanoivat,
että Jaakko puhui viisaita muistuttaessaan, että asevelvollisuusarmeijalla on myös suuri yhteiskunnallinen merkitys. Heikompikin
mies menestyy, jos on hyvä esimies ja miehelle löytyy sopiva tehtävä. Se antaa uskoa, että suoriutuu
muuallakin.
Veteraanien mielestä armeija on
hyvä koulu. Se tekee edelleen pojista miehiä. Sitä ei pidä muuttaa
palkka-armeijaksi. Tehköön naapuri omat ratkaisunsa.
Niilo Ihamäki

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

Suomen marsalkka Carl Gustaf
Mannerheim päiväkäskyssään sanoo mm. näin “Suomen kunniakkaan armeijan sotilaat. Te ette tahtoneet sotaa. Te rakastitte rauhaa,
työtä ja kehitystä, mutta teidät pakotettiin taisteluun, jossa olette tehneet suurtöitä, tekoja, jotka vuosisatoja tulevat loistamaan historian
lehdillä.”
Marraskuun viimeisenä päivänä
vuonna 1939 meidät pakotettiin sotaan. Koko itärajan laajuudelta vihollinen hyökkäsi kimppuumme.
Vihollinen, joka maailmanlaajuisessa propagandassaan kehui
olevansa rauhaarakastava ihannevaltio, hyökkäsi pienemmän naapurinsa kimppuun. Nyt kun sotakiihko on laantunut, naapurin
radiolähetyksessä on mainittu mm.
väestön vertailulukuna se, että heitä oli viisikymmentä kertaa enemmän kuin suomalaisia. Samoin sotakalustoa oli samassa suhteessa
runsaammin.
Väitetään, että hyökkäysvaunuja
oli Neuvostoliitossa 22 000 muun
Euroopan 10 000 vastaan.
Suomi piti katkaista kahteen
osaan heidän suunnitelmien mukaan kahdessa viikossa, mutta sehän ei onnistunut - kuten tiedämme. Uusin tutkimus kertoo, että
valloitusaika olikin kolme viikkoa.
Se lasketaan marraskuun viimeisestä joulukuun 21. päivään, jolloin on
Stalinin syntymäpäivä. Valloitettu
Suomi oli tarkoitettu syntymäpäivälahjaksi isä Aurinkoiselle.
Suomen marsalkan mainitsemat
sotilaiden suurtyöt estivät aikeet.
Neuvostoliiton sotahistoriassa
on kuulemma maininta erään kenraalin lausuneen Raatteen taistelujen jälkeen, että nämä taistelutilanteet olivat heidän sotahistoriansa
“Mustia päiviä”.
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Suomalaisten sotilaidensuurtöitä ja sotatekoja oli onnistuttu tekemään kautta rintamalinjan ja kotirintamakin piti asemansa.
Nämä asiat olivat marsalkan ajatuksissa, kun hän jatkaa päiväkäskyssään “Olen taistellut monilla
tantereilla, mutta en ole vielä nähnyt vertaisianne sotureita. Olen ylpeä Teistä.”
Me saamme olla ylpeitä suorituksistamme, vaikka jouduimmekin
pakosta luovuttamaan huomattavan määrän ( n. 12 % ) valloittamattomia alueita maastamme.
Pieni maa torjui yksin suunnattoman suuren hyökkääjän sotatoimet.
Nykyisin monet maat ihmettelevät historiankirjoituksissaan Suomen huikeata saavutusta käydyssä
sodassa, talvisodassa 1939-1940.
Ihmettelyyn liittyy rehellinen kunnioitus suomalaista taistelijaa kohtaan, jopa entinen vihollinen antaa
tunnustuksen puolustuskyvystämme, puolustushalustamme ja sotataidostamme.
Kansallisesti talvisota oli varsin merkittävä .Silloin havaittiin,
että meitä kaikkia tarvitaan Suomen puolustamiseen. Kaikki lähdimme rinta rinnan oli poliittinen
näkemys minkälainen tahansa, ei
tunnettu kielirajoja ja oli varallisuustaso mikä tahansa, jokainen
ajatteli vain yhtä asiaa: Suomi on
saatava pysymään vapaana, itsenäisenä valtakuntana. Maassamme vallitsi silloin yksimielisyyden henki ja se on jatkunut sodan
jälkeenkin lujana, siksi yhdessä yksimielisinä ja tasa-arvoisina juhlimme Talvisodan päättymisen 70-vuotismuistoa. Sataviisi
kunnianpäivää ovat muistoissamme ja sen velvoittavan muiston
haluamme jättää nykyisille ja tuleville sukupolville.
Suomen marsalkka Mannerheimin sanat velvoittavat meitä, sanat
jotka hän osoitti suomalaisille sotilaille. En malta olla toistamatta uudelleen hänen sanojaan. “Olen taistellut monilla tantereilla, mutta en
ole vielä nähnyt vertaisianne sotureita. Olen ylpeä Teistä.”
Uskon, että nämä sanat olivat
tarkoitetut koko Suomen kansalle
niin sota- kuin kotirintamallekin.
Uskon myös, että marsalkan ajatus näissä sanoissa oli vilpitön ja ni-

Toiminnanjohtaja

Liittomme, Suomen Sotaveteraaniliitto ry pitää liittopäivänsä tulevana kesänä eli kesäkuun 8-9.
päivinä Kuopiossa. Liittopäivillä käsitellään ennen kaikkea liiton
tulevaisuussuunnitelmia.
Jäsenpiireiltä sekä jäsenyhdistyksiltä on luonnollisesti kartoitettu niiden mielipiteitä ja suunnitelmia toiminnan jatkamiseksi.
Kyselyn perusteeksi esitettiin liiton lähivuosille eli vuoteen 2012
ulottuva toimintasuunnitelma sekä
pitkän ajan tulevaisuussuunnitelma, joka ulottuu vuoteen 2020.
Pääviesti näissä suunnitelmissa on, että jäsenyhdistykset jatkavat huolto- ja tulitoimintaansa niin
kauan kuin sotaveteraanit puolisoineen tarvitsevat tukitoimia,
sekä että veteraaniyhteisöjen varat
käytetään sotaveteraanien ja heidän puolisoidensa hyväksi.
Tukea toimintaan haetaan kannattajajäsenkunnasta, jonka määrää pyritään lisäämään ja sitä pyritään kouluttamaan tehtäviinsä.
Oma yhdistyksemme ei vastatessaan kyselyyn halunnut asettaa mitään tarkkaa aikamäärää toiminnan jatkamiselle vaan katsoi,
että toimintaa jatketaan niin kauan, kun voimia riittää.
Joten: ”Veljeä ei jätetä”.
				
Eero-Juhani Juhola

menomaan Suomen kansan parasta
tarkoittava.
Toivotan kaikille yhdistyksemme
jäsenille hyvää ja virkistävää kesää.
Eino Luostarinen

Talvisodan rauhanpäivää muistettiin
Talvisodan päättymisen 70-vuotismuistotilaisuudet
13.3.2010
aloitettiin lipunnostolla Espoon
Kulttuurikeskuksen
edustalla.
Lääninrovasti Antti Rusama puhui Talvisodan rauhanpäivän sanomasta: ” Ajattelen kahta asiaa,
kunnioitusta, jota tunnemme veteraaneja kohtaan ja kiitollisuutta. Talvisodan muisto kutsuu meitä
rakentamaan ja rakastamaan itsenäistä Suomea.”
Kello 11 veteraani- ja maanpuolustusjärjestöjen edustajat lippuineen olivat kunniakäynnillä
Espoon sankarihaudoilla. Kirkkoherra Antti Kujanpää puhui: ”Talvisodan sankarivainajilla on paikka kansamme sielussa. Tänään
muistamme heitä kiitollisina. Olkoon heidän muistonsa mielessämme valoisa.”
Sankarihaudoilla puhui myös Espoon ruotsinkielisen seurakunnan
kappalainen Ulrik Sandell mm.:
”Då vi idag ser framåt gör vi det
lyckligtvis i en helt annan situation.
Vi är tacksamma över det som
gjorts tidigare för att vi skall kunna ha det så bra som vi har det nu.
Varje tid har sina egna utmaningar.
Idag får vi se framåt med samma
förvissning till Gud om att Han
skall lotsa oss vidare som folk och
som nation i den okända framtid
vi alltid har framför oss. Det hopp
som då tändes får vi föra vidare. Då vi bär på ett hopp i vårt innersta får vi stärka dem som finns i
vår omgivning och hämta vårt eget
hopp och vår styrka från Gud som
alltid ser till oss.”

Muistojuhlassa Tapiolan kirkossa Espoon Sotaveteraanien puheenjohtaja
Eino Luostarinen muistutti marsalkka Mannerheimin Talvisodan päättymisen jälkeen annetun päiväkäskyn vakuutuksesta: ”Olen ylpeä teistä”.

Juhlan musiikkiohjelmassa esiintyivät Kaartin soittokunta musiikkimajuri
Raine Ampujan johdolla, Tapiolan nuorten sellokvartetti, Kai Vahtolan johtamana Espoon sotaveteraanikuoro ja perinnekuoro ESMILA sekä kanttori Liisa Malkamäki.
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M at t i K a lt o k a r i

Vuoden 1918 haavat eheytyivät
Juhlapuheen pitänyt vara-amiraali Esko Illi totesi, että talvisodassa kansakunta eheytyi vuoden
1918 haavoista. Työmies ja porvari, isäntä ja renki taistelivat, kun
maan kohtalo oli vaakalaudalla.
Kun tänä päivänä pohdimme Suomen tulevaisuutta ja myös sen
mahdollisia tulevia turvallisuusratkaisuja, on hyvä muistaa, että
perusta näille pohdinnoille luotiin
viime sotien tuloksena. Taistellessaan itsenäisyytensä puolesta Suomi päätti periaatteessa olla myös
osa läntisen Euroopan kehitystä.
Vaikka Euroopan yhdentyminen
järjestäytyneessä muodossa alkoikin vasta kymmenisen vuotta suursodan jälkeen eikä kansanäänestys
Euroopan Unionin jäsenyydestä
tullut meillä ajankohtaiseksi ennen kuin vuonna 1994, olimme oikeastaan ratkaisumme jo tehneet.
Olemme nyt osa laajaa Euroopan
6

poliittista integraatiota kaikkine
sen hyvine, mutta myös huonoine
puolineen.
EU:n Lissabonin sopimus sisältää myös yhteisen puolustuksen mahdollisuuden. Tämä tarkoitusperä ei kuitenkaan tunnu olevan
konkretisoitumassa EU:n omin
järjestelyin. Sen sijaan yhteinen
puolustus toteutetaan tarvittaessa
Naton kautta, onhan 21 EU-maata 27:stä myös sen jäseniä. Suomen politiikka on toistaiseksi ollut
tämän kysymyksen suhteen hyvin
erikoista. Toisaalta ollaan mukana
Naton rauhankumppanuusyhteistyössä harjoituksineen ja joukkomme on kustannuksia säästämättä muutettu Nato-yhteensopiviksi.
Olemme myös osallisena Naton
kriisinhallintaoperaatiossa Afganistanissa perustellen sitä kansainvälisen solidaarisuuden vaatimuksilla ja niillä hyödyillä, joita

kokemukset mukanaolosta tuovat
kotimaan puolustukselle. Toisaalta emme kuitenkaan ole valmiita
hyväksymään vastavuoroisesti sitä
tukea, jota liittoutuminen meille
pahan päivän varalle antaisi. Seisomme ikään kuin ulko-ovella jalat kynnyksen molemmin puolin
kykenemättä päättämään astuako
sisään vai paiskatako ovi kiinni.
Voihan tämä odottelu olla viisastakin, ehkä en vain kykene itse sitä
näkemään. Ajattelen, että luontevana osana läntistä yhdentymistä olisi myös täysivaltainen mukanaolo maanosamme tärkeimmässä
puolustusintegraatiossa. Millään
uhkakuvilla tällaista ratkaisua ei
tarvitse nykytilanteessa perustella,
mutta puolustuksemme nojaisi tällöin myös siihen mahdollisuuteen,
ettemme jäisi hädän hetkellä pahimmassa tapauksessa yksin pelkän EU:n poliittisen tuen varaan.

Miten tämän päivän nuoret tuntevat ja kokevat yhteisen historiamme? Sodistamme ei koulujen opetusohjelmissa kovin paljoa
kerrota. Tämän vuoksi on ollut ilo
panna merkille se huomio, minkä talvisota tänä merkkivuonna
on saanut tiedotusvälineissä osaksensa. On tärkeätä, että nämä historiamme kenties merkittävimmät
ratkaisuhetket pidetään esillä ja
niitä muistellaan. Talvisodan sa-

noma - halumme pysyä vapaina on edelleen kansakunnan arvoista
ensimmäinen. Uskon, että kaikesta kansainvälistymisestä huolimatta nykyinen kuin myös tuleva nuorisomme jakaa tämän käsityksen.
Entä miten veteraanit itse kokevat tämän päivän Suomen? Ovatko jälkipolvet, mainitsemistani nykyhetken epäkohdista huolimatta,
osanneet hoitaa leiviskänsä niin,
että uhraukset ovat olleet sen ar-

voiset. Mielellään soisi, että näin
olisi, mutta vastauksen tähän tietävät vain veteraanit itse.
Tänä juhlapäivänä kunnioituksemme kohdistuu erityisesti talvisodan veteraaneihin. Uskon myös,
että suomalaiset tulevat aina muistamaan kunnioituksella ja kiitollisuudella sotiemme veteraanien
teot. Siksi myös kynttilät syttyvät
yhä uudelleen sankarihaudoillamme.

Viime vuonna 768 tilaisuutta
Espoon Sotaveteraanit ry:n kevätkokous pidettiin maaliskuun 29.
päivänä Tapiolan Palvelukeskuksessa. Läsnä oli 69 jäsentä.
Puheenjohtaja Eino Luostarinen totesi avauspuheessaan, että
kaikki jaostot olivat viime vuonna
toimineet vilkkaasti. Toimintakertomuksen mukaan vuoden aikana
järjestettiin 768 eri tilaisuutta, joissa kävijöitä oli noin 24 000.
Viime vuonna kuoli 95 jäsentä.
Kokous omisti heille hetken hiljaisuuden Pekka Konnun soittamaa
Narvan marssia kuunnellen. Liisa
Nyfors sytytti kaksi muistokynttilää.
Kokouksen
puheenjohtajaksi
kutsuttiin Pekka Kontu. Sihteereinä toimivat Eero-Juhani Juhola ja
Leo Tonttila.
Kokous hyväksyi viime vuoden
toiminta- ja tilikertomuksen. Taloudenhoitaja Marja Nurmisalon
esittämän tilikertomuksen mukaan
viime vuoden menot olivat 249
279,35 euroa, kokonaistulot 244
055,87 euroa ja tilikauden alijäämä

5 223,48 euroa.
Syyskokouksessa
toimitettavia vaaleja varten valittiin vaalivaliokunta. Puheenjohtaja on Pekka
Tuomisto ja jäsenet Martti Ojala, Unto Poutala Yrjö Velakoski
ja Maj-Lis Mustonen.
Yhdistyksen
kunniajäseneksi
kutsuttiin Pekka Kontu.
Kokouksessa jaettiin ansioituneille jäsenille kunnia- ja ansiomerkkejä.

Suomen Leijonan Ritarikunnan ansioristin saivat Paavo Salo
ja Yrjö Velakoski, Liiton kultaisen
ansioristin Väinö Rantio, ansioristin Raimo Forsten, Toivo Grönlund, Jorma K. Hakala, Pentti Keijola, Marjatta Konttinen,
Pekka Kontu, Seppo Korhonen
ja Helena Luukkonen sekä amsiomitalin Kalevi Lehikoinen. Merkinsaajien kiitokset esitti Yrjö Velakoski.
Naisjaosto kahvitti kokousväen.
-NI
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Kuvasihteeri Matti Kaltokari

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

Lääninrovasti Antti Rusama arvioi edelleen kestäväksi arvopohjaksi ne Talvisodan aikana omaksutut
käsitteet, jotka sisältyvät sanoihin
koti, uskonto ja isänmaa.

Kunnia- ja ansiomerkkien saajat yhteiskuvassa.
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Espoon sotaveteraanikuoroa ja perinnekuoro ESMILAA Tapiolan kirkossa johti Kai Vahtola. Kaartin soittokuntaa
musiikkimajuri Raine Ampuja.

Sotaveteraanien arvon ”palautus”
Nyt kun talvisodan 70-vuoden
muistovuosi on takana olemme
nähneet, että talvisodasta ja veteraaneista puhuttiin ja kirjoitettiin
runsaasti. Media piti yllä talvisodan muistoa kertomalla sodan tapahtumista ja yksityisistä sotilaskohtaloista. Kukaan ei maininnut
enää sanaa ”rehabilitointi”.
Kun tulin pääkaupunkiin kaukaa
Kainuun takamailta, en ollut koskaan edes kuullut kyseistä sanaa.
Olin hyvin hämmästynyt, kun eri
tilaisuuksissa kuulin sitä sitten
käytettävän. Puhuttiin, että sotaveteraanien arvo pitäisi palauttaa.
Jopa eräs erittäin tunnettu naispoliitikko muisteli vielä 80-luvun
alkupuolella veteraanien joulujuhlassa Dipolissa, että yhteen aikaan ei Suomessa voinut edes mainita sanaa sotaveteraani. Hänen
mukaansa 1960-luvulla sotaveteraaneja ei nähty eikä itsenäisyyspäivää muutenkaan juhlittu. Hänen
mielestään sotaveteraanit olisi pitänyt rehabilitoda eli palauttaa oikeaan arvoonsa.
Minä hämmästyin. En ollut kos8

kaan kuullutkaan, että sotaveteraanien arvo olisi menetetty tai mitätöity. Ehkä se johtui siitä, että olin
asunut Kajaanissa, Kainuun pääkaupungissa, missä sijaitsivat sekä
puolustusvoimien – Kainuun Prikaati- että rajavartioston – Kainuun Rajavartiosto yksiköt. Siellä
oli totuttu sotilaalliseen meininkiin. Kaupunkilaiset kutsuttiin
molempien sotilasyksiköiden vuosijuhliin, samoin itsenäisyyspäivän juhliin ja kyseisten yksiköiden
järjestämiin kunnianosoituksiin
sankarihaudoilla, jolloin oli mukana myös sotaveteraanien edustus.
Kun kyseiset sotilasyksiköt järjestivät paraateja ja marsseja, olivat
siellä aina mukana myös veteraanit lippuineen. Ei heitä Kainuussa
ainakaan koskaan ”rehabilitoitu” .
Itsenäisyyspäivänä 1992 television
lähetyksessä Kunnian miehet siteerattiin kenraali Arimon lausuntoa: ”En ole koskaan ymmärtänyt
niitä, jotka väittävät, että sotaveteraanit on rehabilitoitu eli palautettu entiseen arvoonsa. Ei meidän
kunniaamme ole koskaan viety”.

kenraali sanoi haastatteluvälähdyksessä, joka oli taltioitu Linnan
juhlista 6.12. 1989.
Olen kenraali Arimon kanssa samaa mieltä. Uskon. että kaikki
isänmaallisesti ajattelevat ja sotiemme muistoa kunnioittavat suomalaiset ovat samaa mieltä. Joten
eiköhän unohdeta tuo r-kirjaimella alkava sana lopullisesti sanavarastostamme.
AnjanKatavisto
84 v. sotaveteraani

Oikaisut
Viime numeron kansikuvan tekstissä oli nimivirhe. Kahvipöydässä oikealla istuva oli Raimo Pekkanen.
Espoon kulttuurikeskuksessa syksyllä olleen Sotaveteraanien taidenäyttelyn kuraattori (=valvoja) oli
taidemaalari Aatos Roitto.

”Talvisodan hengessä” Esiintyjät
vasemmalta musiikkimajuri Raine
Ampuja,
bassobaritoni
Nicholas Söderlund, sopraano
Sirkka Lampimäki
ja musiikkieverstiluutnantti
Elias Seppälä

niilo ihamäki

”Talvisodan hengessä”

Espoon Sotaveteraanit ry:n Tukineuvoston järjestämästä konsertista saatiin jälleen nauttia Espoon
kulttuurikeskuksen Tapiolasalissa
keskiviikkona 27.1.2010.
Runsasluminen pakkastalvi oli
tänä vuonna sään puolesta samanlainen kuin sotatalvi 70 vuotta sitten. Sitä talvea 1939-40 me vielä
jäljellä olevat emme unohda emmekä sota-ajan musiikkia, varsinkaan lauluja. Useimmat meistä olivat silloin vielä lapsia, mutta
talvisodan hengessä kasvoimme
aikuisiksi, ja se henki on meitä siivittänyt vielä jatkosodankin yli.
Tukineuvosto oli tehnyt ”terapiatyön” veteraaneille valitsemalla konsertin ohjelman 1930- ja
40-lukujen suosituimmista lauluista. Niitä meille lauloivat nuoret
muusikot: sopraano Sirkka Lampimäki ja bassobaritoni Nicholas
Söderlund Kaartin soittokunnan
säestyksellä. Sitä johtivat musiikkieverstiluutnantti Elias Seppälä (väliajan jälkeen) ja musiikkimajuri Raine Ampuja (alkuosan).
Konsertin juonsi Georg Dolivo.
Kaartin soittokunta on perustettu 1819. Se on ainoa täysikokoinen ammattipuhallinorkesteri Suomessa. Soittokunnan vahvuus on
kaksi kapellimestaria ja 40 muusikkoa, kaikki sinfoniaorkesterin
puhaltimet sekä lyömäsoittimet.
Kuluvana vuonna 2010 Kaartin
soittokunta juhlii 191-vuotista tai-

valtaan monin tilaisuuksin eri puolilla maata myöhäiseen syksyyn
saakka.
Tukineuvoston konsertin Kaartin soittokunta aloitti soittamalla
musiikkikapteeni Artturi Ropen
(1903-1976) tunnetuimman sävellyksen Marsalkan hopeatorvet ja
Robert Kajanuksen (1856-1933)
Suomalaisen rapsodian. Juhlatunnelmaa täydensi Jean Sibeliuksen
säveltämä Var det en dröm , jonka
lauloi Sirkka Lampimäki.
Ohjelmaan merkityn saksalaisen Theo Mackebenin (18971953) Warum?’n kohdalla odotin
uteliaana, miten Sirkka Lampimäki sen laulaa, kun muistissa on
kuuluisan koloratuurisopraanon
Miliza Korjusin ”ainutlaatuinen”
esitys. Sirkka kesti vertailun ja
lauloi oman tulkintansa. Todelliset
koloratuurin taitonsa hän esitti ohjelman jälkimmäisen osan lauluissa: Giuseppe Verdin: Caro Nome,
ja ranskalaisen Ambroise Thomasin, (1811-1896) Je suis Titania la
blonde oopperasta Mignon.
Duettona Sirkka Lampimäki
ja Nicholas Söderlund lauloivat
osan Georg Gershwinin (18981937) kolminäytöksisestä oopperasta Porgy and Bess, Sen kantaesitys oli Amerikassa 1935, mutta
vasta 40-luvulla Euroopan-kiertueella siitä tuli hitti. Se on amerikkalaisen musiikin merkittävimpiä
teoksia.

Tukineuvoston konsertteihin on
aina osattu valita kutakin aikakautta ja aihetta edustava musiikki. 70
vuotta sitten koko kansan kohtalo
oli vaakalaudalla, niinpä monet laulujen nimet kuvastavat sitä aikaa:
Tauno Marttinen, Yö linnakkeella;
Sulho Ranta, Testamentti pojalleni; Uuno Mattila (kaatui sodassa),
Särkyneitä toiveita; Uuno Klami
Alkusoittoja-sarjasta Suomenlinna (1940); Ihastuneena kuuntelin
Nicholas Söderlundin esittämää
Oskar Merikannon Elämälle laulua; Georg Malmstenin Sinitakkien marssi, oli puolestaan reipasta ja
rohkaisevaa.
Lampimäki ja Söderlund esittivät duettona vielä kaksi tuolloin paljon laulettua ja radiossakin
kuultua: Tuoksuvat tuomien valkoiset tertut ja Harold Goodmanin Kodin kynttilät. Niiden suosio
ilmaisi jo rauhan kaipausta ja kotiinpaluuta.
Nicholas Söderlundin miehekäs, soinniltaan ehjä ääni ja rauhallinen olemus seuranaan Sirkka
Lampimäen naisellinen eloisuus
oli nautittavaa kuunneltavaa ja katseltavaa. Heidän äänensä sointuivat hyvin yhteen.
Tilaisuus päättyi yhteisesti laulettuun Aimo Mustosen Sillanpään marssilauluun.
Yleisöä konsertissa arvioitiin olleen 650 henkeä.
Marjatta Konttinen
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Ella Erosen
Maamme
ei unohdu

Lipunnosto kolmen valtakunnan rajalla 27.4.1945. - Kuva SA

TÄÄ VAPAA ISÄNMAA
Kysyn sulta, kansalainen
miks`on vapaa suomalainen,
eikä alla idän mahdin,
joka sanelisi tahdin.

Siks` on vapaa suomalainen,
ettei Suomen mies ja nainen,
ollut sortoon suostuvainen,
vaikk`ol`uhka pahanlainen.

Talvisodan kiihkeimpien taisteluiden aikana helmikuussa pidettiin
Tukholman stadionilla Suomen ja
Ruotsin välinen jääpallo-ottelu.
Väliajalla Ella Eronen lausui
Maamme-laulun. Esitys ja ottelu radioitiin suorana lähetyksenä.
Summassa riehuivat Summan taistelut tulipalopakkasessa.
Tapiolalainen talvisodan veteraani Toivo Matilainen kuuli esityksen ja se on lähtemättömästi
jäänyt hänen mieleensä.
- Olin lomalla kotona Turussa.
Lomaahan talvisodassa ei yleensä myönnetty, mutta olin tapaturman vuoksi saanut toipumislomaa.
Kuuntelin otteluselostusta yksin, sillä vanhempani olivat kuolleet, kolme veljeäni olivat sodassa ja nuorin kaupungilla. Ottelussa
Suomi ei tuntunut menestyvän, sehän päättyikin 2-1 Ruotsin voittoon. Häviö ei tuntunut karvaalta,
pelihän oli ystävyysottelu. Ottelua
paremmin jäi mieleeni Ella Erosen
väliajalla lausuma Maamme-laulu.
Ella Erosella oli tummasointuinen,
vivahteikas ääni. Hän kuului Kansallisteatterin näyttelijöihin ja oli
silloin nelikymppisenä erittäin ilmaisukykyinen näyttelijä. Tukholman stadionin lausuntaesitys oli

pateettinen, mutta niin sen ulkoilmaesityksessä piti ollakin. Siihen
aikaan ja tilanteeseen nähden juhlavuus kuului asiaan.
Ella Eronen lausui runon ruotsiksi. Vårt land, vårt land voitti
ruotsalaisten tunteet Suomen puolelle. Esitys vaikutti voimakkaasti
myös suomalaisiin ja siitä tuli suorastaan legendaarinen.
Niilo Ihamäki

Maamme-laulu uusin sanoin
Juhani Lindholm on suomentanut
uudelleen Vänrikki Stålin tarinat
(WSOY 2007), joiden ensimmäinen runo on Maamme. Sen ensimmäinen ja viimeinen säkeistö kuuluvat Lindholmin suomentamina
näin:
Oi maamme, maamme, synnyinmaa,
soi, sana, kaunoinen!
Ei taivaan alla kukkulaa,
ei laaksoa, ei rantaakaan
niin armasta kuin pohjoinen
maa on tää isien.

Miehet lähti taistoin teille,
sodan tulitantereille.
Naiset kotitantereille,
jäivät turvaks` meille.

niilo ihamäki

Nyt on veteraanit meillä,
kaupungeissa, kyläteillä,
vapauden symboleina,
rauhanviestin airueina.
Vuodet paljon veivät heiltä,
liian vähän saivat meiltä.
Miss`on kansan omatunto?
Sankareilla huono kunto.
Leo Siekkinen, Espoo
(Runon valitsi Veikko K. Puhakka)
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Toivo Matilaisen mieleen jäi Ella
Erosen vaikuttava lausuntaesitys
Talvisodan aikana

Sun kukkasi, nyt ummullaan,
pian kypsyy, aukeaa,
ja rakkautemme valollaan
sun toivos, riemus hehkuun saa,
ja vielä laulus voimissaan
soi kerran, synnyinmaa.
PS. Toimitusta kiinnostaa, miltä
uudet sanat tuntuvat. Kirjoittakaa
tai soitelkaa! Yhteystiedot löytyvät lehdestä.

Sotaveteraaniliiton kunniamerkkien jakotilaisuus

Marskin merkki –keräykseen liittynyt Sotaveteraani-liiton kunniamerkkien jakotilaisuus oli maaliskuun alussa Katajanokan Kasinolla. Sotaveteraaniliiton ansiomitalin sai muun muassa kreivi Carl Gustaf Mannerheim
(eturivissä neljäs vasemmalta) ja lehtemme toimitusneuvoston varapuheenjohtaja Paavo Friman (takarivissä
kolmas vasemmalta).

Monet Talvisodan päättymisen
muistojuhliin osallistuneet veteraanit pysähtyivät katsomaan tapiolalaisen valokuvaamon ikkunaa,
jossa oli kahdeksan ns. sotasyyllisenä tuomitun valokuvaa, kaksi
Suomen lippua ja kahdeksan kynttilää.
Muotokuvaaja Aila Teräväinen kertoo, että asetelma on sama,
jonka hänen isänsä Eino Partanen
asetti 6.12.1947 Mannerheinintie
10:ssä sijainneen Valokuvaustarpeisto Helios Oy:n näyteikkunaan.
Isän käsityksen mukaan tuomitut eivät olleet sen suurempia sotasyyllisiä kuin mutkaan kansalaiset. Asetelmaa katsottiin suurella
mielenkiinnolla, jopa innostuksella. Kun poliisi peitti ikkunan, isä
asetti tilalle tavalliset valokuvat,
siirsi Suomen liput ja kynttilät viereiseen ikkunaan ja lisäsi asetelmaan kahdeksan leijona-aiheista
puuveistosta.

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

Sijaiskärsijöitä muistettiin

Sijaiskärsijöitä muistettiin Studio Tapion ikkunanäkymässä.

Silloisille oloille oli kuvaavaa,
että Eino Partasta syytettiin raastu
vanoikeudessa viranomaisten halventamisesta ja ilkivallasta. Oikeus kuitenkin hylkäsi syytteen.
Aila Teräväinen halusi kiinnit-

tää asiaan huomiota, koska perustuslain vastaisen lain pohjalta nykyinen valtiojohtomme ei ole
ryhtynyt mihinkään toimiin tuomioiden purkamiseksi.
Niilo Ihamäki
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Hannu Särkiö
– kestävien arvojen puolustaja

Sotilasammattiin isänmaan palvelukseen
Isänmaa-käsite oli tullut Särkiölle tutuksi jo kotiympäristössä. Isä
oli kuulunut suojeluskuntayhdistykseen ja äiti Lotta-Svärdiin. Yhdistysten toiminta oli ollut paikkakunnalla erittäin aktiivista. Tuosta
perustasta kehittyi ajatus pyrkiä
Kadettikouluun, vaikka isän toive
oli, että vanhin poika jatkaisi kotitilan viljelyä. Pojan valinta olikin isälle yllätys ja Särkiö toteaa
saaneensa odotella isänsä suostumusta kadettikoulun hakupapereihin useita viikkoja. Kun perheessä
oli nuorempi poika, niin isä lopulta
antoi suostumuksensa ja sopu palasi arkeen. Nuorempi veli on sittemmin jatkanut kotitilan pitoa.
Kadettikoulun kurssi 43 päättyi
keväällä 1959 ja Tasavallan presidentti nimitti nuoret upseerit virkoihinsa. Hannu Särkiölle kadettivääpelinä toimiminen toi oman
12
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Hannu Särkiö aloitti Arrakosken
kansakoulussa kotipitäjässään Padasjoella jatkosodan päättymisen
aikaan syksyllä 1944. Hänen isänsä - maanviljelijä - oli palvellut
rintamasotilaana koko talvi- ja jatkosodan ajan. Hannu Särkiö kertoo isänsä selviytyneen hengissä
tiukoistakin paikoista. Useissa lähisukulaistenkin kodeissa oli maksettu raskasta ’vapauden hintaa’.
Vanhemmat arvostivat koulutusta ja toivoivat, että perheen lapset,
joita on viisi, kävisivät koulunsa
kykyjensä ja toiveidensa mukaan.
Paikkakunnalla ei siihen aikaan
ollut omaa oppikoulua, vaan keskikoulun Särkiö kävi Vääksyssä, josta siirtyi Hämeenlinnan lyseoon, mistä kirjoitti ylioppilaaksi
1956. Tämän jälkeen hän suoritti
asevelvollisuutensa ja kävi reserviupseerikurssin 92. Kurssilla hän
muutaman muun oppilaan kanssa
asettui poikkiteloin santsarien epäasiallista höykytystä vastaan ja riskeerasi kurssin jatkumisen. Asiaan
löytyi ratkaisu; oppilaat jatkoivat
ja höykytys loppui.

lisänsä monine uusine yhteyksineen ja tehtävineen. Se ei kuitenkaan häirinnyt opiskelua, vaan hän
valmistui kurssinsa priimuksena.
Hannu Särkiölle voi sanoa kotimaan tulleen tutuksi aina Hangosta Pohjoiseen. Hän palveli 41
vuotta puolustusvoimissa ja siirtyi
eläkkeelle täysin palvelleena kenraalimajurina vuonna 1997. Uraan
mahtui Lapin Jääkäripataljoonan
ja Jääkäriprikaatin komentajuus
Sodankylässä, Taistelukoulun johtajuus, päämajamestarin tehtävä
Pääesikunnassa ja Sotilasläänien
komentajuuksia, joista viimeisimpänä Turun ja Porin Sotilasläänissä Turussa.
Monet huipputehtävissä toimineet upseerit ovat kahden tutkin-

non ihmisiä. Hannu Särkiö valmistui valtiotieteen kandidaatiksi
Turun yliopistosta 1971 pääaineenaan poliittinen historia. 60-luvun värikäs opiskelija-aines ei
ainakaan kaventanut hänen käsityksiään perinteisten arvojen merkityksestä isänmaan aseman turvaamisessa.
Hyvä saksankielen taito toi Särkiölle kielenopetustehtävän Sotakorkeakoulussa ja vuonna1973
Sveitsin Suomenystävien stipendin kesälukukaudelle Zürichiin,
Sveitsiin. Särkiö toteaa tämän jakson olleen erittäin tärkeän vaiheen
elämässään. Hän pääsi kahdessa yliopistossa syventämään osaamistaan
turvallisuuspolitiikassa
sekä Euroopan että Sveitsin osal-

ta ja kansainvälisessä kriisinhallinnassa. Kielimiestä tarvittiin myös
erilaisissa tulkkaus- ja yhteysupseerin tehtävissä, mm. liittokansleri Helmut Schmidtin johtaman
Saksan valtuuskunnan yhteysupseerina ETYKin päätöskokouksessa 1975.
Palveluvuosinaan Särkiö on ollut tuottelias ’kynänkäyttäjä’ niin
ammatillisesti kuin henkilökohtaisten muistojen ja kannanottojen
tallettajana. Samoin hänen kohdalleen lankesi erilaisia puolustusvoimia lähellä olevien yhteisöjen
jäsenyyksiä kuin myös yhteiskunnallisia tehtäviä muissa yhdistyksissä ja järjestöissä. Tehtävä puolustuslaitoskomitean
sihteerinä
1973-76 oli monessakin mielessä
näköaloja avartava.
Komentajalla on myös runsas
sosiaalinen vuorovaikutus paikallisen ja alueellisen yhteiskunnan
kanssa. Se ei anna monia vapaita viikonloppuja perheen kanssa,
mutta rikastuttaa osaltaan työn sisältöä.
Kodin voimaa
Hannu Särkiö on elänyt viisikymmentä yhteistä vuotta vaimonsa
Leenan kanssa. Upseerin puolisona farmaseuttivaimo Leena on paljolti joutunut huolehtimaan kodista ja lasten kasvatuksesta. Perheen
kahden pojan kanssa he ovat saaneet tutustua monin tavoin useaan
alueeseen kotimaassa, vaikka toistuva muuttaminen omia käytännön
ongelmia toikin. Hannu Särkiö haluaakin kiittää ja korostaa vaimonsa tarmokkuutta ja huolehtivaisuutta oman roolinsa täyttäjänä.
Isänmaallinen ja kristillinen perinne heijastuu myös Särkiön poikien uravalinnoissa. Vanhempi pojista Pekka toimii Keski-Lahden
seurakunnan kirkkoherrana ja nuorempi veli Jaakko seuraa isänsä
kutsumusta sotilasammatissa toimien ye-everstiluutnanttina.
Sukunsa tutkimusta harrastanut Hannu Särkiö, Wirmailan sukuneuvoston jäsen, kertoo isänsä puolen suvussa olleen pappeja
Smoolannissa jo 1600-luvun alkukymmeniltä. Pappeja on ollut
myös Leena-vaimon äidinpuolen
suvussa jo 1500-luvulta alkaen.
Sotilasammattia edusti Särkiön äi-

dinpuolen suvussa jo 1600-luvun
alkupuolella suvun kantaisä, hakkapeliitta ja ratsutilallinen Heikki
Pietarinpoika, joka syntyi Padasjoella n. 1585. Täältä suku on levinnyt Päijät-Hämeeseen ja muualle
Suomeen sekä maan rajojen ulkopuolelle.
Kuuden lapsenlapsen vaiheiden
ja kehittymisen seurailu on ollut
eläkevuosien suola.
Kirkollinen palvelu
Siirryttyään eläkkeelle ja kotiuduttuaan Soukkaan Hannu Särkiö valittiin Espoonlahden seurakunnan
seurakuntaneuvostoon ja Espoon
seurakuntayhtymän kirkkovaltuustoon 1999 sekä kaksissa seuraavissa vaaleissa. Hän toimi yhteisen
kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana kuuden vuoden ajan. Ammatillisesta kokemuksesta on ollut
suuri hyöty, kun Särkiö aikanaan
organisoi seurakunnan Yhteisvastuukeräyksen päällikkönä keräystoiminnan niin tehokkaaksi, että
suurista seurakunnista Suomessa
vain Seinäjoki yltää Espoonlahtea
korkeampaan keräystulokseen.
Veteraanitoiminta
Sotilaana Hannu Särkiölle veteraanien toiminta ja uhri Isänmaan hyväksi on aina ollut kiistaton eikä
sitä kilpeä tule milloinkaan himmentää. Hän on toiminut yhdistyksen Tukineuvoston puheenjohtajana ja jäsenenä vuodesta 2003.
Tukineuvoston panos on erittäin
merkittävä yhdistyksen niukalle
taloudelle.
Valistusjaoston toimintaan hän
tuli mukaan 2002 ja on nykyisin
sen puheenjohtaja. Jaoston jäsenet
ovat hyvin verkostoituneita, joten
puheenjohtajan haaste on ylläpitää tasapaino valittujen teemojen
osalta. Maanantain esitelmätilaisuus on tärkeä avaus uuteen viikkoon kaikkine sosiaalisine kontakteineen.
Yhdistyksen hallituksessa Hannu Särkiö on ollut vuodesta 2006.
Eläkeläisen kiireet
Kirkon ja veteraanien piirissä tapahtuvan työn lisäksi Hannu Särkiöllä on lukuisia luottamustehtäviä
ja jäsenyyksiä niin perinneyhdistyksissä kuin muissa vapaaehtoistyötä tekevissä yhdistyksissä. Hän

on myös puhujana moneen tilaisuuteen pyydetty eikä vauhti tunnu hiljentyvän. Yhteinen metsätila vaimon kanssa Päijät-Hämeessä
pitää yllä tuntumaa nykyajan maaja metsätalouteen.
Hannu Särkiö on monin kunniamerkein ja huomionosoituksin
palkittu. Omakohtaisia kokemuksia sisältävien kirjojen ”Jänkien
jääkäreitä ja poromiehiä”, 1981 ja
”Kruunun sarkaa, kenttäkenraalina
toisessa tasavallassa”, 1994 painokset ovat loppu, mutta haastattelija voi suositella näiden kirjojen
lukemista Hannu Särkiön uran vaiheilta. Ehkä kirjasto tai antikvariaatti voi auttaa.
Raimo Ilveskero

Haettavana tuettu
”kultaisen iän”
kylpyläloma
Päiväkummussa
Karjalohjalla
6.-11.9.2010
Meille on varattu 10 huonetta (2
h) ja täysihoito Päiväkummussa.
Kuljetus mennen tullen.
Lomalle hakijan on täytettävä
hakemuskaavake, jonka perusteella virkistys- ja kylpylälomat
ry suorittaa valinnan sääntöjen
mukaan. Etusija on heillä, jotka eivät aikaisemmin ole saaneet
lomatukea ja joiden lomasta on
jo useampi vuosi. Hyvässä taloudellisessa asemassa olevalle ei
lomatukea myönnetä.
Jos hyväksyttyjä veteraaneja
on alle 20, on mahdollista, että
hyväksytty yhdistykseen kuulumatonkin voi omavastuuosuuden maksamalla päästä mukaan.
Jos hakijoita on kesäkuun alkuun mennessä yli 20, lähetän
hakemukset hyväksyttäviksi. Ilmoitus hyväksytyille lähetetään
henkilökohtaisesti.
Kesäkuussa voi vielä kysyä
peruutuspaikkoja.
Osanottajien omavastuun maksaa puolestaan yhdistys.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut
Pertti Sirén puh. 044 03 03 142
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Euroopan ja entisen Neuvostoliiton
viime vuosikymmenten historiasta
kuultiin korkean tason esitelmä helmikuun 22. päivänä, kun professori
Tauno Tiusanen kertoi kommunismin romahtamisesta. Esitelmä kuului valistusjaoston maanantaiesitelmiin.
Itäblogin maiden tilanteessa tapahtui käänne 1968, jolloin niin sanotussa Prahan keväässä vaadittiin
demokratiaa ja talousuudistuksia.
Toiveet reformista kaatuivat, kun
Varsovan liiton tankit tulivat Prahan kaduille ja Neuvostoliitto miehitti maan.
Unkarissa talousreformi alkoi
vuonna 1968. Unkari oli ensimmäinen SEV-maa, joka salli suorat sijoitukset maaperälllään jo
1970-luvun alussa. Romania salli
sekayhtiöt samoihin aikoihin. Neuvostoliiton johtoon noussut Gorbatsov oli uudistusmielinen ja hänen
perestroikastaan tuli Gorbatsovin
aikakauden tavaramerkki. Koko
Gorbatsovin valtakausi oli tasapainoilua perestroikan kannattajien
ja vastustajien välillä. Epäonnistuneen vallankaappauksen jälkeen prsidentiksi valittiin vapailla vaaleilla
Boris Jeltsin, jonka aikana Neuvos-

e r kk i s i p i l ä

Esitelmä kommunismin romahtamisesta

Tauno Tiusanen kahvittelee Jaakko Valtasen ja Pekka Jauhon kanssa 22.2.
Tapiolan palvelukeskuksessa.

toliitto hajosi ja itäblogin maat itsenäistyivät.
Professori Tauno Tiusanen on
tehnyt pitkän ja kansainvälisesti merkittävän uran vertailevan taloustieteen alalla. Hän on toiminut
luennoitsijana useissa alan yliopistoissa Suomessa, Britanniassa ja
entisessä DDR:ssä. Hän on asunut
Saksassa, Skotlannissa ja Itävallassa. Tiusanen väitteli tohtoriksi

Glasgow´n yliopiston Neuvostoliitto-instituutissa aiheenaan läntisten
yhtiöiden suorat sijoitukset Euroopan kommunisstimaissa. Vuonna
1996 Tiusanen kutsuttiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston professoriksi. Hän on myös Glasgow`n
yliopiston Alec Nove-oppituolin
haltija.
NI

Puolarmetsään uudenaikainen seniorikeskus
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la peitetty kaksikerroksinen matalampi osa yhdistää erilliset uudet
rakennusosat ja nykyisen osan toisiinsa. Uuteen osaan tulee aula- ja
palvelutiloja, mm. kauppoja ja ravintoloita. Kylämaisen yhdyskunnan tapaamispaikaksi rakennetaan
tori.
Juha Metso kertoi myös, että
kaupunki aikoo ostaa Tapiolan
palvelukeskuksen viereisen rakennuksen ikäihmisten asuintaloksi.
Se yhdistetään maanalaisella käytävällä palvelukeskukseen.
e r kk i s i p i l ä

Vanha
Puolarmetsän
sairaala muuttuu elä-ja asu-seniorikeskukseksi, kertoi perusturvajohtaja
Juha Metso valistusjaoston esitelmätilaisuudessa maaliskuun 9.
päivänä. Seniorikeskus toteutetaan
kansainvälisen arkkitehtikilpailun
voittaneen ”Orkidea”-ehdotuksen
mukaan. Nykyinen sairaala peruskorjataan ja sen ympärille ryhmittyvät uuden osan asunnot, palvelut
ja päiväkoti. Uudisosa sijoittuu nykyisen sairaalan eteläpuolelle ja se
on jaettu monimuotoisiin ja kaareviin rakennusmassoihin.
Uusi osa perustuu pääosin
2-3-kerroksisiin
rakennusosiin
sekä niihin liittyviin väljiin sisäpihoihin ja puutarhoihin. Nurmel-

Kuntoilusta
Me sotiemme veteraanit vanhenemme päivä päivältä, vaikkei
sitä aina ole helppo edes huomata. Kuitenkin sananlasku sanoo:
”Vanhuus ei tule yksin”. Vaikka se
puolestaan ei välttämättä tarkoita jotain äkillistä elämänmuutosta, kuten sairautta, saamme kuitenkin huomata, ettei kaikki suju niin
kuin ennen. Kävelemisen sijasta
turvaudutaan mieluummin autoon,
luonnossa liikkuminen jää vähemmälle puhumattakaan varsinaisesta
kuntoliikunnasta.
Espoon kaupungin kuntosalit
Espoon kaupunki on mielestäni
hyvin ottanut huomioon asukkaittensa liikunnan tarpeet sekä ulkona luonnossa että kuntosaleissa.
Tapiolan Palvelukeskuksessa on
kuntosali, jossa sotaveteraaneille on viikossa kaksi kuntovoimisteluvuoroa. Varsinaista voimistelun ohjaajaa ei ole, vaan soitamme
ohjelman nauhalta. Ohjelmia on
kaksi erilaista, joista ”nauhaohjaajan” ääni pitää toista hiukan vaikeampana. Nauha on ollut käytössä
Kaunialassa, jossa on ollut hoidettavana sotainvalideja, joten ohjelmissa on otettu sekin huomioon.
Kuitenkaan mielestäni meille, joilla ei ole mitään erityistä ruumiin
vammaa, ei kumpikaan ohjelma
tuota mitään vaikeuksia. Vaikeampi ehkä on arvioida niiden vaikutusta omaan kuntoon, ellei nyt oteta lukuun sitä, että pitkähkön tauon
jälkeen saattaa huomata, että lihakset hiukan kipeytyivät ensimmäisen voimistelutunnin jälkeen.
Ohjelmista voi sanoa, että mielestäni niissä on otettu huomioon
ruumiin eri jäsenet aina varpaita
myöten. Jaloille, käsille, vatsalihaksille on omat liikkeet. Marssittaessa ympyrää kuntosalissa milloin tömistellään jaloilla milloin
noustaan varpaille milloin yritetään päästä musiikin tahtiin kiinni. Voimistelun jälkeen on käytettävissä suihkut ja saunakin. Eräs
havainto on, että parikymmentä vuotta sitten voimistelijoita oli
pari-kymmentä, jotka kuitenkaan
tuskin koskaan olivat kaikki samalla kertaa mukana. Mutta ti-

Tapiolan palvelukeskuksen kuntosalissa kokoontuu veteraanien pieni ryhmä voimistelemaan. Vasemmalta Antero Uusivirta, Kauko Koskinen, Ilmari Keränen, Olavi Kantele, Uljas Marttinen, Martti Kurittu ja Niilo Ihamäki.
100 vuotta täyttänyt Uljas Marttinen on käynyt samassa paikassa voimistelemassa 25 vuotta

lat kuntosalissa alkoivat käydä ahtaiksi. Nyt on joukko harventunut
kymmeneen, mutta kovin harvoin
nytkään ovat kaikki samalla kertaa mukana. Joten mukaan mahtuu
vielä uusiakin voimistelijoita.
Lumisen talven mahdollisuudet
ulkoliikuntaan
Tänä lumisena talvena on hyvä
mahdollisuus kuntoutua ulkonakin. Suksilatuja on ilmestynyt ainakin Haukilahden maastoon.
Leutona viikonloppuna ovat ladut olleet vilkkaassa käytössä. Ja
etu kai on sekin, että nyt on ollut
mahdollisuus monesta asunnosta
päästä suoraan ladulle. Ja loppujen lopuksi ei siinä kuntoutus tule
mieleenkään, vaan ensimmäisenä on mielessä hyvän olon tunne,
puhtaan valkoiset hanget ja Suomen luonnon talvinen kauneus.
Espoon kaupungin kevyen
liikenteen tiet
Mutta näin kevään ja kesän jo lähestyessä alkaa haaveilla Espoon

kevyen liikenteen väylistä. Nehän
ovat nyt jo hyvässä kunnossa, mutta näyttää, että niitä jatkuvasti kunnostetaan ja täydennetään. Jos valitset rantaväylät, pääsevät Espoon
merelliset näkymät oikeuksiin venesatamineen, veneineen, lintuineen. Kahvioitakin on siellä täällä
matkan varrella. Voi myös seurata
kasvien runsautta, joka värjää koko
maiseman milloin sinertäväksi (orvokkien kukkiessa), milloin keltaiseksi (esim. kultapiiskun kukkiessa). Jos valitset ”sisämaan” tiet ja
polut, voit päästä koirien ja muiden lemmikkieläinten kalmistolle,
tai muille Espoon nähtävyyksille.
Paikoin maasto on kumpuilevaa ja
soveltuu talvikelillä hiihtämiseen.
Tiellä, joka johtaa Puolarmetsästä
päin länteen, näkee silloin tällöin
vaskitsan pyrkimässä tien yli. Hyvää liikunnallista kuntoutusta kotinurkilla!
Olavi Kantele
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Tapiola, Kaupinkalliontie 10, 02100 Espoo
puh. (09) 816 5051, lipunmyynti (09) 816 57234.
www.espoo.fi/kulttuurikeskus

Avaa tapiola.ﬁ, soita 01019 5100
ma-pe 8-20 tai
poikkea toimistossamme.

HISTORIALLISIA TEEMAMATKOJA PARHAIDEN ASIANTUNTIJOIDEN OPASTAMANA
Eeva Tammi:
Karjalan kadotetut kaupungit 12.-14.6.
Talvisodan taistelut Laatokan Karjalassa (ml Petäjäsaari) 21.-23.5.
Talvisodan taistelut Kannaksella 24.-26.7.
Viipuri, Saimaan kanava,Lappeenranta 13.-15.8.
Göran Lindgren: Mannerheim-linja talvisodassa 29.-31.5.
Torjuntavoitto 1944 – tie rauhaan 11.-13.9.
Helsinkiläisen Ässä-rykmentin sotatie 12.-13.6.
Paavo Friman:
Mannerheim Haminassa ja Pietarissa 25.-27.5.
Juhani Vakkuri: Itä-Karjala 12.-16.8.
Vienan Karjala 20.-23.8.
Pentti Lehtimäki: Itä-Viro, Spa Meresuu, Narva 10.-13.5.
Suomenlahden ympäri 16.-18.8.
Vanhaa Venäjää. Petseri, Pihkova, Novgorod,
Tihvinä, Vanha Laatokka 29.7-1.8.
Anssi Vuorenmaa: Raatteen tien taistelut 21.-23.5.
Tuntemattoman sotilaan tie 10.-13.9.

315 €
410 €
320 €
360 €
325 €
315 €
230 €
350 €
475 €
396 €
285 €
320 €
465 €
272 €
395 €

Varaa matkasi VL-Matkoista puh. 09-444774 vihdin.liikenne@clarinet.fi
Katso www.vihdinliikenne.fi tai pyydä esite.

JALKOJEN HOITOA
Jalkahoitola Kaisa Järveläinen
Taavinkoti, Nauhakuja 2, Espoo
Puh: (09) 4521005

Jalkahoitola Rebecca Ortju
Merikartano, Tyrskyvuori 6, Espoo
Puh: 050 328 45 66

TAPIOLAN OTSO APTEEKKI
Palveleva apteekki
Laaja ja monipuolinen palveluvalinta
Tapiolan ydinkeskustassa
Nyt täysin uudistettu sisäänkäynti
sähköovilla
Tervetuloa!
Länsituulentie 6

HAUTAUSPALVELU

KIELONKUKKA
Sotaveteraaneille normaalihintaisista arkuista
ja uurnista - 15 %
Espoonlahden toimisto Yläkaupinkuja 2 (Soukka)
Leppävaaran toimisto Konstaapelinkatu 3
(Gallerian lähellä)
Aukioloaikamme on 9-16.30.
Maksuton ohjevihko ja kustannusarvio noudettaessa.
Puhelinvaihde (09) 2709 3500 • Päivystys 0500 512 942
kielonkukka@kolumbus.fi www.kielonkukka.fi
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Leppävaaran Uusi Apteekki
Liikekeskus Sello, 02600 Espoo
Puh. (09) 8492 550
Avoinna:

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

LAKIASIOIDEN HOITOA
• Testamentit, perunkirjoitukset
• Kaikki perheen lakiasiat

Lakiasiaintoimisto Tuula Rainto Oy

Puhelin: 045-1115577 Ruusulankatu 19,
00250 Helsinki

Revontulen Fysioterapia

SISUSTO OY LEHTOKARI

VETERAANIKUNTOUTUSTA

Ollaksentie 9
02940 Espoo

Revontulentie 8
02100 Espoo
Puh. (09) 455 3595

Puh. 0400-353957

VARATTU

E.M. Pekkinen Oy
PL 36, 02921 Espoo
Puh. (09) 849 4070
www.empekkinen.fi

RAVINTOLA
ALBERGA
Lounas-, tilaus- ja teatteriravintola
Leipurinkuja 2
Puh. 09-5123600
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Esitelmässään akateemikko Martti
Koskenniemi tarttui kysymykseen
YK:n rauhanturvaamistoiminnan
ja kansainvälisen kriisinhallinnan
luonteen muuttumisesta. Ovatko
esimerkiksi Afganistanissa toimivat NATOn kriisinhallintajoukot
(ISAF) – joissa Suomikin on mukana – itse asiassa käymässä sotaa?
Ja onko siis Suomikin näin sodan
osapuoli? Koskenniemi tarkasteli niin sanotun perinteisen rauhanturvaamisen luonteen muuttumista 1990-luvun konflikteissa entisen
Jugoslavian alueella ja Afrikassa.
Rajattu asevoiman käyttö ja pyrkimys puolueettomuuten eivät sovellu operaatioihin, joiden tärkeänä piirteenä on pyrkiä suojaamaan
siviileitä. Myös Suomen rauhanturvalainsäädäntöä uusitiin 1990-luvulla kunnes vihdoin vuoden 2005
kriisinhallintalaissa hyväksyttiin tapahtunut kehitys. Suomen osallistumista YK:n tai muun kansainvälisen järjestön operaatioon ei enää
rajattu tehtäviin, joissa ei olisi muuta kuin puolustuksellista voimankäyttöä. Hyväksyttiin myös se, että
tehtävän aikana vaatimukset voimankäytön suhteen voivat muuttua

niin, että muu kuin puolustuksellinen voimankäyttö – esimerikiksi juuri siviilien suojaamiseksi tai
muutoin annetun tehtävän toteuttamiseksi – voisi olla välttämätöntä.
Laajamittaiset tai vaikeat operaatiot otetaan uudessa laissa huomioon
niin, että niihin osallistumista koskevaan päätökseen on koko eduskunnan osallistuttava.
Toisaalta Koskenniemi myös
huomautti, ettei ole olemassa oikeudellisesti pätevää “sodan” määritelmää. Itse asiassa kansainvälisessä oikeudessa on sotienvälisen
ajan kokemusta peruateella siirrytty pois “sodan” käsitteestä. Tärkeä
raja kyllä tehdään kansainvälisen
aseellisen konfliktin ja kansainvälistä luonnetta vailla olevan aseellisen konfliktin välillä. Tällä erolla
on ennen kaikkea merkitystä humanitaarisen oikeuden normeja sovellettaessa. Tätäkin tärkeämpi on kysymys siitä, onko jossain kriisissä
kysymys aseellisesta konfliktista
vai pelkästä lainvalvonta- tai poliisitoimesta. Kun ensin mainitussa
osapuolet kuvataan taistelijoiksi ja
saavat esimerkiksi sotavangin aseman, jälkimmäisessä kysymys on

Voi hyvin, elä täysillä!
ustsi
o
j
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ta . 31.5
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LOMANEN ,

3 vrk

Rentoutumista, yksilöllisiä hyvää tekeviä
hoitoja, liikuntaa, retkiä, hyvää ruokaa...

Lomanen sisältää:
- alkutarkastuksen lisäksi 2-3 yksilöllisesti
valittua hoitoa jokaisena arkipäivänä
- majoitus 3 vrk / 2hh
- puolihoito
- ohjattua ryhmäliikuntaa
- sauna- ja uintimahdollisuus
- kuntosalin käyttöoikeus
/hlö
- runsas vapaa-ajanohjelma

399 €

Tutustu Lamminniemen Hyvinvointikeskuksen monipuolisiin
virkistys- ja kuntoutuspaketteihin
osoitteessa www.lamminniemi.fi!
Muista myös edulliset ryhmäpaketit!

Kokopäiväretket alk. 28 €/hlö

Sisältää aamu- ja iltapäiväkahvin, lounaan
sekä monipuolista ohjelmaa.
Yli 20 hengen ryhmille vetäjä ilmainen!
voit nauttia
US! Lamminniemessä
hyvää tekevästä
UUTU
infrapunasaunasta!
Lamminniemen
Hyvinvointikeskus Oy
Jänistie 1, 31400 Somero
Puh. 02-77 990
neuvonta@lamminniemi.fi
www.lamminniemi.fi
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Sotaa vai kriisinhallintaa ?

Akatemiaprofessori Martti Koskenniemi esitelmöi 1.3. Afganistanin tilanteesta.

rikollisista, joiden kiinniottamiseen
soveltuvat kansalliset poliisitoimintaa koskevat määräykset.
Yhteenvetona Koskenniemi esitti, ettei ole selvää oikeudellista rajaa “kriisinhallinnan” ja “sodan”
välillä. Nämä kaksi termiä ehkä
kuvaavat journalistisesta näkökulmasta konfliktin laajuutta tai intensiteettiä. Niitä voidaan käyttää
konfliktin tosiallisen luonteen kuvaamiseen. Mutta ne eivät edusta selkeästi erottuvia vaihtoehtoja. Niinpä ei ole syytä ajatella, että
Suomikin osallistuisi vain kriisinhallintaan, mutta ei sotaan. Todellisuus on usein harmaa ja harmaalla vyöhykkeellä sijaitsevat myös
useimmat tärkeät kansainväliset sotilasoperaatiot.

Espoon Sotaveteraanit ry
Valistusjaosto
Esitelmä keväällä 2010
Tapiolan palvelukeskuksessa
Itätuulenkuja 4 maanantaisin klo
14.15
26.04.
Professori Osmo Apunen
Taistelu Suomen puolustuspolitiikasta 1938-1948

Postia Kirkkonummen jaostosta

Espoon Sotaveteraanit ry:n Kirkkonummen jaosto vietti 18-vuotissynttäreitään 18.2. Art Cafe Babylonissa Kirkkonummella uudessa
liikekeskuksessa. Tervetulotoivotusten ja maittavan keittolounaan
jälkeen virkistettiin vähän muistia

sodan aikaisilla kysymyksillä ja arvoituksilla. Hyvinhän se muisti pelasi ja niin oikeasta vastauksesta
annettiin palkinto: kahvi- , sokerija konvehtipaketti. Kahvin ja marjapiirakan jälkeen Kaija Kärkinen
luki muutamia runoja Anu Martis-

kaisen runokirjasta Viimeinen valssi. Kärkisen isä oli sotaveteraani.
Synttäreille osallistui 24 jäsentä.
Babylonissa on parhaillaan Igor
Baranovin Kalevala-aiheinen taidenäyttely.
Jaoston toiminta jatkuu viikoittain. Kuukauden toinen tiistai on
tapaaminen seurakuntatalolla ja
muina tiistaina juttutuokio palvelukeskuksessa. Kuukauden ensimmäisenä tiistaina on lounastettu. Tiistaina 9. 3. pidettiin jaoston
kevätkokous; 10.3. oli retki Heurekaan. Maanantaisin osallistutaan esitelmätilaisuuksiin Tapiolan palvelukeskuksessa. Retkiä on
myös touko- ja kesäkuussa. Palstarinteen virkistyspäiviä on kesäkuukausina. Isänmaa kutsuu sotaveteraanitoimintaan.
Raimo Elonsalo

Usko turvalliseen tulevaisuuteen
kasvanut

Pikapuhelu

Reilu viidennes kansalaisista, 28
prosenttia, uskoo, että nykyistä maailmantilaa kokonaisuutena ajatellen
Suomi ja suomalaiset elävät
turvallisemmassa maailmassa kuin
kaksi vuotta sitten, jolloin vastaavassa tutkimuksessa 18 prosenttia arvioi tulevaisuuden turvallisuutta. Näin
kertoi Maanpuolustustiedotuksen
suunnittelukunnan pääsihteeri Heli
Santala valistusjaoston maanantaiesitelmässä helmikuun 1. päivänä
Tapiolan palvelukeskuksessa.
Kansalaisista 61 prosenttia on
sitä mieltä, että Suomen tulee pysyä sotilaallisesti liittoutumattomana. 62 pros. mielestä Suomen ei
tulisi pyrkiä Naton jäseneksi. Puolustuspolitiikkaa (85 pros.) ja Suomen ulkopolitiikkaa pidetään hyvin
hoidettuna (81 pros.).
Jos Suomeen hyökätään, niin 74
pros. mielestä suomalaisten on puolustauduttava aseellisesti kaikissa tilanteissa, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta. Erittäin tai melko paljon
uskottavaan puolustukseen vaikuttavat hyvät suhteet naapurivaltioihin. Seuraavina tulevat koko maan

Postinkantaja pudotti veteraanin kirjeluukusta hänelle kuulumattoman kirjeen. Nyt huonosti
liikkuva ja yksin asuva veteraani ihmettelee, mitä hänen tulisi
kirjeelle tehdä. Postinkantajaa
ei tapaa ja liikkuminen kotoa on
hankalaa.
- Pertti Frilander Itellasta neuvoo, että kirje noudetaan, jos siitä ilmoitetaan postin asiakaspalveluun. Puhelimessa voidaan sopia,
että jakaja esimerkiksi seuravana
päivänä tulee kirjeen noutamaan.
Mutta tämänkin yhteydenpidon
alkaessa sai huomata, että Itellan puhelimet ovat jatkuvasti varattuna. Siinä odotellessa kuluu
aikaa ja rahaa ja soittaja kyllästyy odotteluun.
- Näinhän valitettavasti on. Mutta on muitakin menettelytapoja.
Ehkäpä veteraani voi pyytää, että
joku vie kirjeen lähimpään lähtevän postin laatikkoon tai postitoimistoon.
Niilo Ihamäki

puolustaminen, puolustusmateriaalin määrä, laatu ja huoltovarmuus,
kansalaisten
maanpuolustustahto, miesten yleinen asevelvollisuus,
ajanmukaiset asejärjestelmät, puolustusmäärärahojen taso, reservin
koko, säännölliset reservin kertausharjoitukset, johto- ja asejärjestelmien yhteensopivuus Naton kanssa,
Suomen osallistuminen kansainvälisiin rauhanturva- ja kriisinhallintatehtäviin, Suomen mukanaolo EU:n
nopean toiminnan kriisinhallintajoukoissa ja naisten vapaaehtoinen ase- NI
palvelus.
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Lähtö lähellä
Minulla oli jälleen kerran ilo ja onni
päästä ”Vuosihuoltoon” Kaunialaan. Ilo siksi, että sinne on mukava
mennä, siellä on iloiset ja ystävälliset hoitajat, hyvä ruoka ja hyvä
hoito, lepoa ja rauhaa. Mutta ennen
kaikkea siksi, että siellä tapaa paljon vanhoja tuttuja, miehiä joille on
helppo puhua, ja jotka kuuntelevat
ja ymmärtävät. Samantapaiset kokemukset yhdistävät.
Siellä on miehiä kaikkialta Suomesta ”aina Hangosta Petsamoon.”
Monia murteita puhutaan, puhujina jäyhiä pohjalaisia, hieman vilkkaampia savolaisia tai karjalaisia.
Niinpä olin hyvinkin iloinen kun
kuulin huonetoverini vanhaa länsisuomalaista kotiseutuni murretta. Hän oli ihan naapuripitäjästä. Se
helpotti entisestäänkin tutustumista,
oli yhteiset nuoruuden muistelukset.
Pari kolme iltaa siinä istuskeltiin
ja puhuttiin kotipuolen asioista ja
yhteisistä tutuista, niitäkin oli. Hän
oli koko elämänsä pysynyt kotimaisemissa kotitilaansa hoitaen, päinvastoin kuin minä, kun olin lähtenyt
maailmalle heti sodan jälkeen. Kuitenkin, ennemmin tai myöhemmin
veteraanien kohdatessa, sota-aikaa
ja sen kokemuksia aletaan muistella
ja niistä puhua. Niin nytkin.
Hän oli hieman vanhempi -21
syntynyt ja paljon kokeneempi kuin
minä. Hän oli ollut mukana koko
jatkosodan ajan. Kolunnut hyökkäysvaiheen halki Kannaksen, sieltä Karhumäkeen ja Seesjärvelle ja
sieltä Sallaan. Kesällä -44 Kannaksen taistelujen alkaessa junalla
Kannakselle ja siellä Ihantalaan.
Voin kertoa sinulle hieman epätavallisen tarinan omista kokemuksistani, sanoi hän eräänä iltana. Voit
uskoa tai olla uskomatta mutta totta joka sana, osan siitä tulen jopa
näyttämään toteen.
Kerro ihmeessä, sanoin. Aloin
tulla jo uteliaaksi. Harvoin näitä iltajuttuja niin vakavaksi tarkoitettiin.
”Olin mukana jatkosodan ensimmäisestä päivästä lukien. Kuljin
joukko-osastoni mukana joka paikassa, missä osasto taisteli tai oli
levossa. Tein mitä piti ja mitä käskettiin, sain vuorolomat vuorolla20

ni ja tulin takaisin. En koko aikana
lyönyt edes varvastani kiveen, ajattelin jo, että selviän koskemattomana koko rytinästä. Ja selvisinkin
aina Ihantalaan asti, mutta sitten....
Lähdimme Sallasta joskus kesäkuun alkupuolella, tarkkoja päiviä
en muista, muutaman päivän kuluttua olimme Kannaksella. Taistelut olivat verisiä. Meidät heitettiin
Taliin. Tykkituli oli hirvittävä, joukot liikkuivat, vetäydyttiin ja tehtiin vastaiskuja. Menetimme paljon
miehiä, emme oikeastaan enää tietäneet, missä olimme ja mitä teimme. Ainoa mikä oli varmaa, oli
jano, nälkäkin oli, mutta vettä olisi tarvinnut vielä kipeämmin kuin
ruokaa. Muutaman päivän kuluttua olimme Ihantalassa, olin edelleen terveenä, kuollakseni väsynyt
mutta terve.
Jos oli Talissa meteliä niin Ihantalassa oli helvetti irti. Tykkituli oli
jatkuvaa, lentokoneita uskomaton
määrä eikä vihollisista ollut loppua
näkyvissä. Niitä tuli juoksemalla
ja tankkien päällä ja niitä ilmestyi
joka paikasta. Onneksi meilläkin
oli omia tykkejä ja niihin ammuksia ja sakemannin lentokoneet, ties
kuinka olisi käynyt, jos niitä ei olisi ollut. Siellä minun onneni kääntyi, haavoituin pahasti päähän. Seuraavat omat havainnot tein runsaan
kolmen kuukauden kuluttua, tämä
väliaika on kavereiden ja asiakirjojen kertomaa.”
Alik.A.L. Kaatui Ihantalassa kesäk. 26,-44. Vietiin, kun tykkituli siirtyi kokoamispaikkaan toisten joukkoon. Nostettiin auton
lavalle ja ajettiin taakse jossa kaatuneet pestiin ja pantiin arkkuun
.Alik.A.L:aa nostettaessa pesupöydälle nostaja huomasi: ”Tämähän
on vielä lämmin”. Huomio herätti koko porukan, miestä koeteltiin
ja kuunneltiin, saatiinpa jostakin
lääkärikin toteamaan, hengissä on,
mutta viimeisillään. Mies saatiin
lääkäreiden hoitoon ja he tekivät
parastaan. Monen päivän makaaminen ruumiskasassa olivat kuivanneet miehen, joten oli suoranainen ihme, että hänet saatiin monen
mutkan kautta elävänä Turkuun.
Monen leikkauksen ja hyvän hoi-
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don ansiosta Alik.A.L alkoi kolmen
kuukauden kuluttua osoittaa elonmerkkejä, palata tähän maailmaan.
Tällä välillä olivat kuitenkin virkakoneiston rattaat pyörineet. Virallinen kaatumisilmoitus oli lähetetty
A.L:n vanhemmille. He olivat surreet poikaansa kentälle jääneenä ja
alistuneet elämään ilman poikaansa. Kesti vuoteen -47 ennen kuin
A.L. pääsi pois sairaalasta, ja vielä monta vuotta ennen kuin muisti ja kaikki jäsenet alkoivat toimia
kunnolla. Samoin oli paljon viranomaistyötä ennen kuin kuolleeksi
julistettu mies oli jälleen tunnustettu eläväksi.
Olipa sinulla juttu, ihmettelin
kun hän oli lopettanut tarinansa.
Olihan se, ja tässä on todiste siitä että tarina on tosi, sanoi hän ojentaen minulle vanhan jo kellastuneen
paperiarkin.
”Valittaen on minun ilmoitettava
Teille, että poikanne ALIK. A.L. on
kaatunut ja antanut kalleimman uhrinsa isänmaan puolesta.” Tällaista
luin ja ihmettelin.
Olimme hetken ajatuksissamme, muistelimme aikaa -44 kesällä. Aika oli kova. kaikkea saattoi
tapahtua. Olipahan reissu, naurahti A:L. Niin kuin entinen presidenttimme sanoi, P--- reissu, mutta tulipahan käytyä.
Tulkaapas pojat iltateelle, hoitajatar huikkasi ovelta. Lähdimme teelle, hiljaisessa mielessämme
kiitollisena kaikesta siitä hyvästä,
mistä näinä päivinä saamme nauttia. Osa näistä kiitoksista kuuluu
ehdottomasti niille, jotka pitivät
huolta siitä, että Ihantala kesti.
Eero Sillanpää

Ville – Vilho Åkerlund (s. 1926)
on hymyilevä, hyväntuulinen, rauhallisen ja turvallisen oloinen sotaveteraani, käytökseltään herrasmies. Ville on kotoisin Savosta,
Vesannolta, kahdeksanlapsisesta
perheestä. Elämä oli ankaraa työntekoa. Isä joutui talvisotaan ja katosi siellä ja siunattiin keväällä
1941 kadonneena. Ville sisaruksineen oli siis sotaorpo. Ville joutui armeijaan 18-vuotiaana vuonna
1944. Hän palveli Utissa ja Korialla ja hänet koulutettiin pioneeriksi. Rintamalle hän ei joutunut.
Ville muutti 1947 Helsinkiin
ja aloitti nelisenkymmentä vuotta kestäneen työuransa puolustusvoimien viranhaltijana Suomenlinnassa lämmittäjän vakanssilla
huolehtien armeijan rakennusten
lämmittämisestä. Naimisiin Ville meni vuonna 1950. Perheeseen
syntyi tytär ja poika.
Suomenlinna oli kesällä miellyttävä asuinpaikka, joskin turistilaumoista saattoi olla joskus
hankaluuksiakin. Talvella oli hiljaista, mutta pakkastalvina vaikeuksia. Jäätalvina kulku oli jalan
Kaivopuistosta heiluvaa lankkusiltaa myöten. Vanhojen talojen
asunnoissa ei ollut mukavuuksia.
Kullakin perheellä oli oven ulkopuolella saavi, johon vesi tuotiin.
Pakkasaamuina saattoi keittiössä vesisanko olla jäähileessä. Asumisolot paranivat kun Kaivopuistosta rakennettiin Suomenlinnaan
huoltotunneli.
Siikajärvelle Ville muutti eläkkeelle jäätyään vuonna 1986. Talo
oli alunperin perheen kesämökki, hankittu jo 1950-luvulla, mutta
Ville korjasi sen talviasuttavaksi.
Vaimo kuoli vuonna 2000, ja Ville on siitä asti asunut talossaan yksinään.
Villellä on kaksi luonnonläheistä harrastusta: puutarhanhoito ja
kalastus. Villen tontti on hyvässä
kunnossa, ja hänellä on siellä runsaasti kukkia, joista olemme saaneet Palstarinteelläkin nauttia. Ville saapuu aamuvirkkuna miehenä
aamulla aikaisin Palstarinteelle,
panee saunan lämpiämään ja menee laiturille onkimaan ja saakin

niilo ihamäki

Ville

saalista. Toissa kesänä Kolmoislammesta tarttui mato-onkeen
kookas ankerias. Myös Suomenlinnassa asuessaan Ville kalasti vapaa-aikoinaan.
Ville on liittynyt Espoon Sotaveteraaneihin vuonna 1991. Pohjoisen toimintajaoston jäsenenä
hän on ollut vuodesta 2006, nyt
varapuheenjohtajana. Hän on ollut
myös mukana kalakerhon toimin-

nassa. Hän on vuosikausia toiminut Palstarinteen ”saunamajurina”
, joka on huolehtinut siitä, että sauna on Palstarinteelle tulijoille valmiina hyvin lämmitettynä ja siistinä. Syksystä 2009 lähtien hän on
toiminut Palstarinteen isäntänä.
Tiedoksi Palstarinteen käyttäjille: Villen puhelinnumerot ovat 863
8442 tai 050 3030712.
Pirkko Heikkinen

Laatokan ympäri
27.– 30.08.2010 (4 pv.)
Hki-Värtsilä-Sortavala-Läskelä-Pitkäranta-Salmi-Rajakontu-Vitele-Tuulos-Aunus-Syvärin luostari-Lotinanpelto-Vanha
Laatokka-Terijoki–Vammelsuu–Raivola–Summa–Viipuri-Vaalimaa-Hki.
Matka suuntautuu Laatokan Karjalaan ja Karjalan kannakselle. Sotahistorioitsija FM Juhani Vakurin opastuksella tutustumme Laatokan Karjalan ja Karjalan kannaksen talvi- ja jatkosodan taistelutapahtumiin sekä kyseisen seudun historiaan ja
kulttuuriin. Kohteinamme ovat mm. Vitele, Tuulos, Lotinanpelto ja Summa. Käymme myös Syvärin luostarissa.
Hinta 415 €, H1-lisä 75 € -yhdistyksen avustus
Hintaan sisältyy majoitus: Sortavala hotelli Sortavala, Aunus
hotelli Olonga, Terijoki hotelli Gelios, puolihoito, viisumi,
asiantuntijaoppaan palvelut, käynti Syvärin luostarissa, ohjelmanmukaiset bussikuljetukset.
Ilmoittautumiset yhdistyksemme toimistoon, p. 452 5721 tai
Eino Luostarinen p. 455 4535; 050 590 4135.
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Lehtemme jokaisessa numerossa on
sivu, jolla tehdään selkoa yhdistyksemme antamista veteraanipalveluista. Niiden joukossa on jo vuosien
ajan ollut pieni ilmoitus, joka kertoo,
että piirin lakimies tuomari Pentti
Lehtola, 81 vuotta, neuvoo veteraanien lakiasioissa. Lisäksi on maininta, että puhelinneuvonta on maksutonta eli varatuomari Lehtola tekee
vapaaehtoistyötä.
Veteraaneja ja tämän lehden lukijoita epäilemättä kiinnostavat tuon
työn taustat, joten päätin ottaa asiasta selvää. Haastattelutuokion aikana selvisi, että toiminta on vilkasta
ja yhteydenottoja on runsaasti. Lähes päivittäin joku veteraani ottaa
yhteyttä Lehtolaan, joten asiantuntijalle riittää ratkottavia lakiasioita.
Pentti Lehtola on tehnyt elämäntyönsä lähinnä vakuutus- ja siviilipuolen korvausasioiden parissa. Pisimmän aikaa, 27 vuotta, hän
työskenteli Liikennevakuutusyhdistyksessä, joten hän tuntee vakuutuskorvausten kiemurat. ”Työ
liikennevakuutusten parissa on monipuolista. Korvasin kaikki auton
alle jääneet porot, koska se kuului
tehtäviini. Tietysti myös paljon todella ikäviä asioita tuli käsittelyyni.
Toimeni oli todellinen vakuutusasioiden näköalapaikka”, Lehtola arvioi.
Pentti Lehtola sanoo olevansa kolmannen polven stadin kundi eli syntyperäinen helsinkiläinen,
kuten jo hänen isänsä ja isoisänsäkin olivat. Perhe asui Kampissa, ja
Lehtola aloitti siellä myös oppikoulunsa syyskuun alussa 1939 eli samana päivänä kun Saksa hyökkäsi
Puolaan ja toinen maailmansota alkoi. Jatko-opinnot sujuivat Ressussa ja Helsingin yliopistossa, missä
Lehtola suoritti oikeustieteen loppututkinnon. Sotahommiin Lehtola ei
vuonna 1928 syntyneenä itse ehtinyt, mutta eläkevuosinaan hän halusi
auttaa sotaveteraaneja. Tehtyään ensin erilaisia lakimiestöitä hän aloitti
kymmenkunta vuotta sitten lakiasiain neuvontatoimensa veteraaneille.
Hänen toimialueenaan on koko pääkaupunkiseutu, siis Helsinki, Espoo
ja Vantaa.
Työ on ihmistä lähellä
”Tämä työ tuli minulle kuin onnen22
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Lakiasiain neuvontaa veteraaneille vapaaehtoistyönä

Varatuomari Pentti Lehtola (s. 1928) tuli ylioppilaaksi Ressun lukiosta 1947
ja sai varatuomarin arvon 1956. Hän on toiminut sotaveteraanien talkooluonteisena oikeusneuvojana 1995 lähtien.

kantamoisena, sillä halusin tehdä
työtä, joka on ihmisen lähellä. Minulle sopivat ihmisen arkiset ongelmat”, Lehtola sanoo. Ja työtä on
riittänyt. Veteraanit ottavat yhteyttä
päivittäin ja vuoden mittaan yhteydenottoja kertyy vähintään satakunta, joskus enemmänkin. Puhelujen
aiheet vaihtelevat, mutta usein ne
liittyvät omaan asuntoon. Kysyjä
on saattanut joutua ristiriitoihin esimerkiksi asunto-osakeyhtiön sääntöjen ja määräysten kanssa ja niiden
selvittelyssä hän tarvitsee juridista apua”, Lehtola kertoo. ”Kaikkein
useimmin kuitenkin kysellään jäämistöoikeuteen, siis testamentteihin
ja perintöihin liittyviä asioita. Joskus
tiedustelut koskevat jopa hautauksiakin sivuavia lakiasioita. Veteraanit ovat ikääntyneitä, joten tällaiset
asiat luonnollisesti kiinnostavat.”
Verotuskysymyksiin varatuomari Lehtola ei ole perintövero-ongelmia lukuun ottamatta puuttunut. Perintöveroluokkiahan muuteltiin tässä
jokunen vuosi sitten, joten niissä on

esiintynyt epätietoisuutta. Hän huomauttaa, että elinaikana tehty lahjoitus on verotuksellisesti edullisempi
kuin perintönä annettu. Nykyäänhän
voi antaa alle 4000 euron lahjan verottomana. Myös perinnön voi antaa
verovapaana, jos se on alle 20 000
euroa. Lehtola selostaa minulle joitakin mutkikkaampia perintötapauksia, joita hän on joutunut selvittelemään, mutta niissäkin on päädytty
ihan oikeudenmukaisiin ratkaisuihin. ”Yleensä asioissa on päästy yksimielisyyteen. En ole vielä tähän
mennessä joutunut yhtään kertaa
törmäyskurssille minkään ongelman kanssa”, hän naurahtaa. ”En
ole myöskään koskaan joutunut tuomioistuimeen selvittämään tilanteita. En minä tuomioistuimeen lähtisikään sen enempää kuin puuttuisin
EU:n perustuslakia koskeviin kysymyksiin!”
Kiitollista palautetta
Lehtola saa toiminnastaan hyvää ja
kiitollista palautetta ja se riittää hä-

Mammani eli isäni äiti oli vielä lapsi kun oli sota. Hänen näkökulmansa on hyvin erilainen kuin aikuisen,
koska ei silloin vielä ymmärtänyt
sodasta niin paljon kuin aikuiset.
Hänestä sota myös välillä tuntui tavalliselta jokapäiväiseltä elämältä
sillä se tilannekoski koko maata.
Tietenkin sota myös pelotti häntä, varsinkin pommikoneet, jotka lensivät yläpuolella. Silloin piti
aina mennä puun alle turvaan piiloon, etteivät pommikoneet nähneet
ketään. Talvisin varsinkin piti kulkea valkoisten kankaiden alla, ettei
lumesta erottaisi ketään.
Mammani asui silloin Tampereella tarkemmin Kangasalla ja silloinhan Tamperetta myös pommitettiin, sillä siellä oli paljon tehtaita.
Mammani asui kuitenkin maalla
eikä juuri sitä paikkaa pommitettu paljoakaan, välillä saattoi vahingossa osua aika lähelle pommi, jos
pommikone halusi vähentää painoaan. Koska mammani asui maalla,
oli hänellä ihan hyvät olosuhteet
siihen nähden, että oli sota, koska heillä oli kanoja ja lehmiä, joista sai ruokaa ja muita eri hyödykkeitä. Heillä ei ollut pulaa ruuasta
maatilansa ansiosta. Ehkä vain jostain sokerista, jolloin ei vain saanut
niin paljon karkkia, mutta salmiakkia ostettiin apteekeista. Kahviakaan ei juuri ollut silloin myynnissä
ja heillä olikin ostokortti sokerista
ja kahvista, mutta kahvia mammani isä oli jo osannut ostaa varastoon
hiukan enemmän juuri sodan varalle.
Mammani kävi ihan normaalisti koulua eikä kouluissa tullut edes

ajatelleeksi, että oli sota vaan pystyi
hyvin keskittymään opiskeluun ja
kaikkeen muuhun. Talvisin kouluun
kuittenkin mentiin hevosilla sillä talvi oli todella kylmä eikä muuten pakolla olisi pystynyt tulemaan
kouluun kylmyyden takia. Ja ongelmana oli varsinkin se, ettei kenkiä
myyty kaupoissa, koska sodan takia ei saatu sellaisia materiaaleja,
että kenkiä olisi pystynyt tekemään
joten monet laittoivat puupohjat
kenkiin. Suutarissa saatiin kuitenkin tehtyä nahkakenkiä jos oli siihen vain tarvittavat materiaalit ja
onneksi mammani isä oli tajunnut
myös laittaa nahkaa varastoon, jolloin he saivat kunnon kengät.
Vaatteitakaan ei juuri ollut kaupoissa kuin vain jossain mustassa
pörssissä. Vaatteet useimmiten ommeltiin itse tai sitten siihen aikaan
kun oli paljon ompelijoita niin he
saattoivat ommella. Kankaat saatiin
vanhoista vaatteista jolloin vaatteista saattoi tulla hyvinkin omaperäisiä, mutta omalla tavalla kiehtovammankin näköisiä, kun kankaita
oli monta erilaista. Miesten puvuistakin saatiin lapsille helposti uusia
vaatteita sillä lapset olivat paljon
pienempiä.
Sodan aikana aina jos piti kodissa valoja piti peittää ikkunat jollain
ja useimmiten puulla tai kankaalla,
jolloin talosta ei heijastuisi yhtään
valoa ulos, muuten pommikoneet
saattaisivat huomata sen ja pommittaa juuri sinne mistä valo tulee.
Myös siirtolaisia oli silloin paljon ja myös mammani luo tuli yksi
asumaan sodan ajaksi. Hän kuitenkin auttoi mammani perhettä eri

nelle. Veteraanien avustaminen vastaa hänen omaa ajatusmaailmaansa. Hän antaa mielellään lakineuvoja
veteraaneille, vaikka se aiheuttaakin
joskus aika paljon työtä. ”Ei ole koskaan harmittanut, että olen lupautunut tähän työhön”, hän painottaa ja
siteeraa runoilijaa: ´Täys´ onni on
sen, joka maataan saa ees´ palvella
hivenen verran´. Toivottavasti osaan
kuitenkin lopettaa ajoissa”, hän naurahtaa lopuksi.
Lehtola on kertonut toiminnastaan niin eloisasti ja terävästi, että

uskon hänen jatkavan sitä vielä pitkään. Etenkin, kun hän kerää voimia
tekemällä reippaan hiihtolenkin, kuten ennen tätä helmikuista haastatteluakin, jonka teemme kahvikupin
ääressä. Ulkoilun päälle hän nauttii pullon coca-colaa. Rentoutumista lakipitoisen työn ohessa on sekin,
että Lehtola ajaa Kulosaaresta kaupunkiin ja kävelee nelivuotiaan pojanpoikansa Eetun kanssa Kauppahalliin ostoksille. Molempien
mielimusiikkia on Sibeliuksen upea
Jääkärimarssi, mikä sekin on osoitus
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Elämää lapsena sodassa

töissä ja teki osuutensa hyvin.
Mammani olot sotaan suhteutettuna olivat todella hyvät sillä heillä ei ollut pulaa mistään ja he olivat
osanneet jo ennalta hiukan varautua sotaan. Maalla olikin juuri omat
etunsa, koska heillä oli eläimiä – ne
olivat silloin hyvin tarpeen. Monet
ihmiset myös mammani mukaan
kasvattivat kanoja kerrostaloissa
mikä oli hiukan ihmeellistä, mutta siitäkin sai silloin paljon hyötyä.
Nykyään mammani ymmärtää sotaa jo paljon paremmin ja lapsena
se tuntui kuitenkin juuri siksi erilaiselta ettei aina hoksannut kaikkia asioita mitä ympärillä tapahtui,
mutta ajan myötä kaikkeen sai ratkaisun. Kylissäkin mietittiin yhdessä paljon asioita ja surtiin tuttavia
jotka olivat kaatuneet sodassa sillä
vaikkei mammani ketään sukulaista
kuollut niin kuitenkin tuttuja ihmisiä kylästä menetti elämänsä. Sota
on hyvin erilainen lapsen silmin ja
tämä selitti ainakin minulle enemmän sotaa lapsen näkökulmasta.
Meri Sipilä 15-v

haastateltavan isänmaallishenkisestä
mielenlaadusta, joka hänellä on uskoakseni taustana myös veteraanityössä.
Anja Katavisto
Ps. Kun luin pari päivää haastattelun jälkeen yllä olevan haastattelun
puhelimessa Pentti Lehtolalle, hän
kertoi, että senkin päivän aamuna
oli ehtinyt tulla jo eräs perintöasioita koskeva puhelinkysely. Työ veteraanien parissa jatkuu.
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Sosiaalijaosto
Yhdistyksen antamat veteraanipalvelut
Kuntoutusasioiden hoitaja

Pertti Sirén

puh arkisin 044 03 03 142
Osoite Suvikuja 3 B 1102120 Espoo.

Fysikaalinen avokuntoutus

Lääkärin lähetteellä sotaveteraanin avokuntoutus korvataan toistaiseksi 400 euroon, omaishoitajalle ja
toiminnassa aktiivisesti olevalle 200
euroon asti kalenterivuodessa.
Ilman lääkärin lähetettä samoin. Hoidot voi ottaa useampaankin kertaan, kunhan summa ei ylitä
400/200 euroa. Yhdistykselle lähetettävään hakemukseen on liitettävä
nimellä varustettu kuitti itse maksetusta laskusta. MERKITKÄÄ TILINUMERONNE!
Oulunkylän kuntoutus laskuttaa yhdistystä suoraan saatuaan maksusitoumuksen. Ensin yhteys kuntoutusasioiden 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.

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.

RS, RP ja MR –tunnuksen omaavat
voivat saada vuodessa enintään 6 kpl
25 €:n arvoisia maksusitoumuksia,
jotka oikeuttavat siivousapuun Lähimmäisapu ry:stä tai siivous- ym.
avustajatoimintaan Kaunialan sairaala Oy:stä. Maksusitoumukset tilataan yhdistyksen toimistosta puh.
452 5721. Tuettavista kylpyläkuntoutuksista tiedotetaan erikseen.

Silmälasit

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

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

Espoon kaupungin veteraanipalvelut
Kuntoutussuunnittelijat
tavoitettavissa arkisin klo 12-15
puh. 816 42380
Postiosoite:
Espoon sosiaali- ja terveystoimi
Veteraanipalvelut
PL 2311
02070 Espoon kaupunki

PALVELUT:

• Jorvin ja Puolarmetsän päivystyskäynti poliklinikalla on maksuton

Helsingin Seudun
Sotaveteraanipiiri ry:n
sosiaalineuvoja

Anita Koskinen neuvoo ja opastaa sosiaali- ja terveydenhoidon
kysymyksissä
Sähköposti:
anita.koskinen@luukku.com
0400 410 659
24
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Siivous- ym. avustajatoiminta ja kylpyläkuntoutukset

• 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.

Asuntojen maksuton
korjausneuvonta

Veljestuki

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

Rauhanturvaajaliiton päivystyspuhelin

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

Kaunialan
avustajatoiminta
Yhteyden otto: : Ritva VesteniusKonttinen, projektipäällikkö
Kaunialan vaihde 050 387 1463,
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 32 € 2½ tuntia alk. 01. 02.
2010.
Kauniala laskuttaa avustajatoiminnan asiakasmaksut joko kuukausittain tai kahden kuukauden välein.

Kiitos

Juhani Yli-Rantalalle viime numerossa julkaistusta Kaivo-runoa
koskevista taustatiedoista! Runo
on aina tehnyt minuun syvän vaikutuksen, mutta en ole tiennyt
henkilöistä enkä runon kuvaamasta tapahtumasta. Nyt runo avautuu
yhä tarkemmin.
Risto

Maailman hallinnasta

Kauan sitten historian tunnilta jäi
mieleeni sanat, jotka joku hallisija oli sanonut pojalleen: ”Et tiedä, poikani, miten vähällä järjellä
maailmaa hallitaan.” Minä en saa
rauhaa, kun en muista, kuka tämä
valtiomies oli.
Tietääkö toimitus?
Erkki

Mitä Mannerhein söi?

Klo 10 Messu Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntatalossa,
minkä jälkeen seppeleenlasku
sankarihaudoille. Klo 12 päiväjuhla seurakuntatalossa, mukana Espoon veteraanikuoro,
rovasti Martti Toivanen kertoo
sankarihautojen syntyvaiheista.

Kevätretki torstaina 27.5.
Hvittorpiin

Mannerheimista on kirjoitettu paljon, mutta minua kiinnostaisi tietää, mitä ruokaa Mannerheimille
sodan aikana tarjottiin ja mistä hän
erityisesti piti.
Antero
Kuolemattoman viisauden sanoja
oli Axel Oxenstierna (1583-1654).
Hän oli ruotsalainen valtiomies,
valtakunnankansleri, kreivi. Hän
johti maan sisäpolitiikkaa kymmenisen vuotta.

Mannerheimille tarjoillut Ulla
Reims on kertonut, että Mannerheim söi aamulla tavallisesti puuroa, usein tattaripuuroa, ja pari
pehmeäksi keitettyä kananmunaa.
Munat hän mausti suolalla ja valkopippurilla. Kahvin hän joi kuumennetun kerman kera. Päivällisellä tarjottiin jotain keittoa, esim.
venäläistä borssikeittoa smetanan
kanssa. Marski piti venäläisestä
ruoasta, kuten piiraista. Pääruokana oli tavallisesti jotain liharuokaa, esim. lammaskyljyksiä. Kalaakin, lohta tai kuhaakin saattoi
olla, mutta hauesta marski ei pitänyt, hän nimitti sitä rantaroistoksi. Marski halusi aina jälkiruokaa,
esimerkiksi suklaavanukasta, jotain torttua tai hyvää juustoa.

Kaatuneiden
muistopäivä 16.5.

Lähtö klo 9.00 Espoon asemalta, ajo Viherlaakson, Tapiolan,
Olarin ja Kivenlahden kautta.
Perillä ulkoilu, alustus ja keskustelua ruokailu ja kahvi. Retki on veteraaneille ja heidän
omaisilleen maksuton. Ilm.
Kerttu Rajalalle puh. 466 050.

Veteraanien kirkkopyhä

Tapiolan kirkossa sunnuntaina
25.4. klo 10.00. Espoon sotaveteraanikuoro esiintyy

Siivousaapua tarvitseva voi ottaa yhteyttä:
Lähimmäisapu ry puh. (09) 4128 188
Arkisin
klo 8.30-12.00 tai 15.00-17.00
välisenä aikana
TAI
Kaunialan palvelut puh. (09) 505 921
projektipäällikkö
projektisihteeri
Ritva Vestenius-Konttinen Marke Kuusinen
(09) 5059 2240
09 5059 2355
050 3871 463
0440688542
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Kekkos-tutkija raottaa sisimpäänsä
Juhani Suomi: Vorraaja. 239 s.
Otava.
Professori Juhani Suomi on eittämättä maan paras Kekkos-asiantuntija. Hän on julkaissut mm.
kahdeksanosaisen elämäkertasarjan Kekkosesta, ja toimittanut hänen päiväkirjansa neliosaiseksi
kirjasarjaksi.
Uusimmassa kirjassaan (Vorraaja) Suomi kertoo, miksi hän,
jolle lapsuuden ja nuoruuden helsinkiläisessä
kasvuympäristössä Kekkonen oli lähinnä kirosana,
kiinnostui Kekkosesta. Ulkoministeriössä idänsuhteita hoitavana

virkamiehenä hän pääsi joillakin
vierailuilla seuraamaan Kekkosen
esiintymistä neuvottelupöydässä ja
pani merkille hänen suvereenisuutensa jopa tilanteissa, joissa vastassa istui koko silloinen korkein neuvostojohto. ”Taustat tuntien tiesin
myös useimmat silloiset suomettumissyytökset yliampuvaksi politikoinniksi”.
Vorraaja on historiantutkijan kuvaus oman elämän vaiheista, mutta
se sisältää myös kannanottoja ajankohtaisiin poliittisiin kysymyksiin.
Kirjoittaja mm. vertaa mahdollista
NATO-jäsenyyttä YYA-sopimukseen ja toteaa YYA:n etuna olleen,
että Suomi sitoutui siinä taistele-

Kirjallisuus

maan omaa aluettaan vastaan tai
sen kautta Neuvostoliittoa vastaan suuntautuvan hyökkäyksen
torjumiseksi vain omien rajojensa sisäpuolella. NATO:n jäsenenä
suomalaiset lähtevät taistelemaan
vieraille veräjille.
Pääosa Vorraajasta on historiantutkijalle harvinaista oman elämän
tilitystä ja kuvauksia uran varrelta.
Tutkija päästää lukijan sielunsa sisimpiinkin sopukoihin .
Niilo Ihamäki
P.S. Vorraaja on Kainuun murretta
ja tarkoittaa murehtijaa.

Marja-Liisa Meurman kirjoitti toisen kirjan
Marja-Liisa Meurman:
Matkalla muuttuvassa maailmassa.
264 sivua.
Omakustanne.
Paino Kopijyvä Oy, Jyväskylä

Espoolainen sotaveteraani Marja-Liisa Meurman kirjoitti parisen
vuotta sitten omasta elämästään
kirjan, jossa eräänlaista kiertelevää elämää viettänyt lääkäripariskunta päätyi Espoon Westendiin.
Kirja on hauskasti kirjoitettu ja
tein siitä selostuksen tähän meidän
lehteemme, mikä kirjoittajan mukaan levitti tietoa kirjasta ja lisäsi
kirjan kysyntää. Taisin silloin mainita kirjoittajalle, että hänen pitäisi
jatkaa elämänsä tarinaa myös Espoon kohdalta. Monet muutkin olivat toivoneet jatkoa, ja niin Meurman teki uuden kirjan, jonka hän
lähetti minulle ja pyysi taas pientä juttua.
Meurman kirjoittaa elävästi ja
mukaansa tempaavasti, joten kirja
on mukava lukea. Siinä kerrotaan
talon rakentamisesta Espooseen
paikalle, josta Valkeakosken vuo26

sina oli hankittu kesämökille tila.
Westend oli silloin pieni, harvaanasuttu ”kylä”, jossa kaikki tunsivat
toisensa, ja naapuruussuhteet syntyivät helposti. Kirja kertoo myös
lapsista ja lastenlapsista, kirjoittajan yliopisto-opiskelusta ja tutkinnon suorittamisesta sekä myös
aviopuolison työstä ja molempien aikaansaannoksista, jotka eivät
tunnu vähäisiltä.
Meurmanin kirja sisältää sangen runsaasti seuraelämän kuvausta, siinä tavataan valtava määrä
ihmisiä, myös tunnettuja henkilöitä ja kuljetaan tilaisuudesta ja
juhlasta toiseen, mikä on värikästä luettavaa. Mutta nuo lukemattomat juhlaselostukset, illanistujaiset, lounaat ja päivälliset alkavat
tuntua luettelomaisilta, koska niitä
on niin paljon. Itse odotin ensimmäisen kirjan perusteella enemmän perhe-elämän puuhien kuvausta, vaikka kirjoittaja itsekin
huomaa jossakin kohden, että arki
jää vähemmälle, koska se taisi olla
”harmaampaa”. Sitä on kuitenkin vaikea uskoa, koska perhe ja
Meurmanin suku oli iso ja senkin
kanssa lienee ollut paljon kanssa-

käymistä. Sen kirja antaa rivien
välistä aavistaa.
Valtaosan kirjan sisällöstä (liki
160 sivua) vie nimittäin turismi
ympäri maailman sekä työn että
omien matkailuharrastusten takia
– Marja-Liisa toimi monet vuodet
matkaoppaana. Kirja muodostuukin aikamoiseksi matkakirjaksi.
Näin teos paljastaa hämmästyttävän määrän eri kohteita, joissa kirjoittaja on ehtinyt elämänsä varrella käydä. Itse olisin mieluummin
todellakin lukenut perhe Meurmanin kuulumisia kuin eksoottisten
paikkojen kuvausta. Maailma on
matkakirjoja pullollaan. Tosin kirjoittaja tekee monia matkoja myös
perheenjäsenten kanssa. Jonkinlaisena puolustuksena matkakuvausosuuden laajuudelle lienee se, että
kirjoittaja matkusti aikakaudella,
jolloin matkailu ei ollut vielä niin
arkipäiväistynyt kuin se tänään on.
Siinä oli vielä hohtoa.
Anja Katavisto
Ps. Kirjasta kiinnostuneet voivat
ostaa sitä Tapiolan Akateemisesta
Kirjakaupasta. Hinta 28 €.

Veteraanien identiteetti ja arvostus
tutkimuksen ja runokirjan aiheina
Ne syntyivät Espoon veteraanien ja Laurea-ammtttikorkeakoulun yhteistyöllä
Espoon Sotaveteraanit ry teki
keväällä 2008 Laurea-ammattikorkeakoululle aloitteen sotiemme veteraanien identiteettiä ja
arvostusta koskevan tutkimuksen tekemisestä. Se sai myönteisen vastaanoton. Tutkimus
toteutettiin osana ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoiminnan opintoja. Sen
suunnitteluun ja toteutukseen
osallistuivat opiskelijat kolmen
tohtoritason opettajan ohjauksessa.
Tutkimuksen
kohdejoukkona oli Espoon Sotaveteraanit ry:n
koko jäsenistö, jolle osoitetun kyselyn lisäksi tehtiin teemahaastattelu 11 aktiiviselle jäsenelle.
Tutkimuksessa tarkasteltiin veteraani-identiteetin muotoutumista ja siihen vaikuttaneita tekijöitä,
veteraanien arvostusta ja veteraanitoiminnan merkitystä veteraanien identiteetille. Yksi näkökulma
oli identiteettiuhkan käsittely.
Kyselyn vastausprosentti oli 44
ja vastaajien keski-ikä 84,6 vuotta.
Jäsenet kokivat veteraaniyhdistyksen heille tärkeäksi toimintamuodoksi, joka oli tuonut heille ystäviä. Sen merkitys oli korostunut
ikääntymisen myötä. Tärkeimpinä
toimintamuotoina pidettiin asiantuntijaesitelmiä, juhlia ja kulttuuritapahtumia. Veteraani-identiteetti
ja omavoimaisuus selittivät jäsenyyden merkitystä. Yhdistyksen
koettiin tukevan jäsentensä identiteettiä mahdollistamalla vuorovaikutusta ja yhteisiä tapahtumia sekä
luomalla yhteishenkeä ja vaalimalla perinteitä.
Vahva identiteetti läpi vuosikymmenten kestäneenä itsearvostuksena, vuorovaikutus toisten
veteraanien kanssa, kohtalonyhteyden kokeminen ja tiedonhankinnan helpottuminen veteraaneja
koskevissa asioissa koetaan jäsenyyden antamina etuina. Kaveria

ei jätetä -periaate tunnetaan kohtalonyhteydeksi ja huolenpidoksi.
Sisäisinä kantavina arvoina nähdään yhteisyys, isänmaallisuus,
suomalaisuus, määrätietoisuus ja
tahto selviytyä vaikeuksista. Kokemus yhteiskunnan osoittamasta arvostuksesta vahvistaa noiden
arvojen merkitystä. Ne ovat olleet
tukena niinä vuosikymmeninä, jolloin veteraanien isänmaalle ja jälkipolville tekemä työ ja uhraukset
saivat syrjivää kohtelua.
Runokirja kertoo tutkijoiden
tunnelmista
Tutkimuksen liepeillä on syntynyt ja julkaistu sanomaltaan herkkä kerronnallinen runokirja.
Tutkimukseen osallistunut sairaanhoitaja Anu Martiskainen
koki veteraanien elämänkohtalot
ja vastaukset niin voimakkaasti,
että puki niitä runoiksi.
Illan viimeinen valssi –kirjassa
on 80 runnoa. Ne jakautuvat vuorovaikutuksellisuutta osoittaviin
osiin Teiltä meille ja Meiltä teille.
Ryhmäotsikot peilaavat tutkimusta: Veteraanien arvostus, Veteraanien identiteetti, Yhteiskunta ennen ja nykyään, Elämänviisautta,
Yhdistystoiminta, Tulevaisuuden
näkymiä, Hiljainen tulkinta, tämä
hetki ja Loppusanat. Kirjan lopussa on julkaistu tehdyn teemahaastattelun kysymykset, joihin saadut
vastaukset ovat herkistäneet luomaan runojen sisällön ja tunnelman.
Runojen rakenne vaihtelee rytmillisistä ja loppusoinnullisista
vapaamuotoisiin sekä niiden yhdistelyyn. Jos säkeiden rytmi ja
loppusoinnut joskus hieman onnahtelevatkin, niiden sisällön ja
sanoman lämpö kantavat sen yli.
Lahjakkaan mangapiirtäjän Minna-Maria Kantolan piirrokset rikastuttavat osaltaan kirjan sanomaa.
Kirjan loppusanat kertova Pal-

Antti Henttonen

jon on opittu –runo on tiivistelmä
tutkijoiden tunnoista:
Paljon on tässä työssä opittu,
tuntematonta polkua kuljettu,
historian aarreaittaa tutkittu,
katseltu, kuunneltu, kerrottu ja kuvailtu,
portteja avattu ja suljettu,
ihmetelty ja ihailtu,
sanavarastoa kartutettu,
tietoa ja ymmärrystä saavutettu,
myös tunteiden raskasta esirippua
liikuteltu.
Lajissaan harvinaisen tutkimusraportin toivoisi tulevan laajasti tunnetuksi ja sitä täydentävän ja elävöittävän
runokirjan löytävän
tiensä moniin varsinkin nuoriin
käsiin. Vanha veteraani kiittää ja
onnittelee julkaisujen kaikkia tekijöitä heidän työnsä tuloksista.
Antti Henttonen
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Viimenen havumiekka

28

lut vartiovuorossa yöllä ja vihollinen oli onnistunut rakentamaan n.
150 metrin päähän korkeaan kuuseen tarkka-ampujan aseman. Sieltä oli näköyhteys kranaatin kuoppaan, joka toimi vartiopaikkana.
Äiti, Kalle ja sotilaspoika itkivät päiväkausia kuten kaikissa kodeissa, kun surusanomat rintamilta
tavoittivat. Kallen sankarivainajapoika kuljetettiin siunattavaksi Kalannin sankarihautaan, koska
hän oli Kalannissa syntynyt. Kalle rakensi taasen havumiekkansa ja valmisteli puheensa. Avoimen haudan äärellä siitä puheesta
ei tullut mitään. Hän pudotti itkien
havumiekan valkoiselle arkulle ja
sai vaivoin soperretuksi:
”Vain rukouksin hiljaisin
koti siunaavi nuoren sankarin!”
Tämän tapauksen jälkeen Kalle ei
valmistanut yhtään havumiekkaa
eikä pitänyt yhtään puhetta sankarihaudoilla. Hän oli antanut kaikkensa. Tämä oli hänen viimeinen
havumiekkansa.
Pekka Kontu
se sotilaspoika
päätteeksi Kalle pudotti havumiekan hautaan valkoiselle arkulle. Tämä oli iäkkäämmän soturiåpolven viimeinen kunnianosoitus
nuorelle sankarivainajalle. Näitä
kunnianosoituksia Kalle joutuikin
tekemään kymmeniä, ellei peräti
satoja pitkän sotamme aikana.
Kallen kolme vanhinta poikaa
olivat ”siellä jossakin”. Vain perheen nuorin poika, 1931 syntynyt,
ei sinne kelvannut. Hän oli vain
sotilaspoika ja siinäkin tehtävässä
talvisodan aikana vielä alaikäinen.
Helmikuun lopulla 1943 Kallen kotiperhe koki järkytyksen.
Äiti oli ikkunasta nähnyt, miten
kolme hänen Lotta Svärd -ystäväänsä lähestyivät taloa. Aavistaen tilanteen hän parkaisi vain kaksi sanaa: ”Kuka heistä?” Perhe sai
tietää, että vanhin poika oli kaatunut Maaselän kannaksella vihollisen tarkka-ampujan luodista
20.01.1943 klo 1.30. Hän oli ol-

niilo ihamäki

Kalle kuului 1900-luvun alkuvuosina Voimaliittoon, joka oli metsästysseuraksi naamioitu aktiivinen
vastarintaliike. Voimaliitto valmisteli suotuisaa maaperää Suomen
irrottamiseksi Venäjän alaisuudesta. Liitto hankki mm. kaikessa hiljaisuudessa ”metsästysaseita” ulkomailta, ja nämä aseet kätkettiin
eri puolille Suomea, mm. Pohjanlahden saarille ja Loviisan edustalle. Kun Ruotsi ja Tanska olivat
kieltäytyneet tukemasta Suomen
itsenäisyyteen pyrkiviä aktivisteja,
nämä kääntyivät Saksan puoleen,
joka lupasikin ottaa suomalaisia
koulutettaviksi sodan johdon tehtäviin. Näin syntyi jääkäriliike, johon Kalle värväsi mm. oman veljensä.
Ensimmäisen maailmansodan
riehuessa Euroopassa perustettiin maahamme Suojeluskuntajärjestö, johon Kallekin välittömästi
liittyi. Hän olikin aktiivinen suojeluskuntalainen koko järjestön
olemassaolon ajan vuoteen 1944
saakka, jolloin järjestö Neuvostoliiton vaatimuksesta lakkautettiin.
Vapaussodassa Kalle taisteli mm.
Tampereella, Vilppulassa ja Viipurin valtauksessa, mutta talvi- ja
jatkosotiin hän ei enää kelvannut,
koska oli 1877 syntynyt., Siis liian
vanha! Tätä Kallen oli vaikea ymmärtää, olihan armeijan ylipäällikkökin sentään häntä 10 vuotta vanhempi.
Sotien aikana riitti kotirintaman
suojeluskuntalaisille yllin kyllin
työtä mm. ilmavartioinnin järjestämisessä, erilaisissa huoltotehtävissä ja evakuoinnin organisoinnissa. Kalle käytti koko sotien ajan
suojeluskunnan uniformua, ja juhlapäivinä myös käsivarsinauhaa.
Kun sankarivainajia tuotiin siunattaviksi kotiseudun kirkkomaahan,
Kalle oli aina paikalla uniformussaan. Mukana hänellä oli n. metrin pituinen kuusenhavuista nidottu havumiekka, jonka käsikahvan
ympärille oli
Kääritty paikallisen suojeluskunnan käsivarsinauha. Hänen tehtävänään oli pitää avoimen haudan
äärellä puhe vapaussoturien ja suojeluskunnan edustajana. Puheen

Hellevi Rantanen, 14 vuotta

Tyttölottatyötä Tampereella
Vuonna 1931 päätettiin lottien keskusjohtokunnassa Helsingissä perustaa tyttölottajärjestö. Tarkoituksena oli valmistaa Suomen tyttöjä
lottatyötä varten. Ensimmäisten
perustettujen joukossa oli Tampereen tyttölotta –osasto. Kaikkiaan on niitä Suomessa noin 100.
Lotta-Svärd –yhdistyksen Tampereen paikallisosaston tyttöosaston – niin nimi täydellisenä kuuluu – ensimmäisenä johtajana oli
rouva Anni Hertzen. Vuoden 1932
aikana kuului osastoon 31 tyttöä.
Vähitellen on lukumäärä kasvanut lisääntyen varsinkin syksyisin
suurella määrällä; nyt kuuluu koko
osastoon 55-60 tyttöä. Lukumäärä
ei ole aivan varma, koska ei lukuvuoden alussa tiedetä vielä, ketkä
ovat muuttaneet seudulta pois tai
muuten eronneet.
Tampereen tyttölottaosasto on
nykyisin jakautuneena kymmeneen ryhmään, kussakin keskimäärin kuusi jäsentä + kokoonkutsuja.
Johtokuntaan kuuluu neiti Inkeri Särkkä puheenjohtajana, rouva
Alhola sihteerinä, neiti Rihtniemi
rahastonhoitajana, rouva Taubert
varapuheenjohtajana sekä kolme
nuorta lottaa, jotka ovat urheiluohjaajia.
Tyttöosastoa perustettaessa tehtiin päätös, jonka mukaan tyttöosaston jäseniksi otetaan yleensä
vain 15 vuotta täyttäneitä tyttöjä.
Tämä osoitukseksi, että se ei tahdo kilpailla Tampereella niin voimakkaasti toimivan partioliikkeen
kanssa. Myöhemmin on päätöstä
muutettu niin, että nyt pääsevät jo
13-vuotiaat liittymään tyttölottiin.
Jäsenyyttä kestää 18 ikävuoteen
asti, jolloin on oikeutettu pyrkimään Lotta-Svärd –yhdistykseen.
Vaihto ”isoihin lottiin” ei kuitenkaan ole välttämätön, vaan voi
edelleenkin kuulua tyttöosastoon.
Järjestön jäsenet ovat suurimmaksi osaksi koululaisia, mutta paljon
on myös tyttöjä tehtaista, kauppaapulaisia ym.
Talvella sunnuntaisin tehdään
retkiä hiihtäen johonkin huvilaan
tai maataloon. Otetaan muonava-

rat mukaan ja lämmitetään kylmä
huvila kahvia keitettäessä. Istutaan takkavalkean ääressä, lämmitellään ja pakistaan. Leikkien
muodossa harjoitellaan suunnistautumista. Keväällä ja syksyllä
kävellään 3 kg:n paino selässä johonkin 5-6 kilometrin päähän. Jalat väsyneinä mutta mieli virkeänä
palataan retkiltä. Tällä tavoin on
tullut suoritetuksi urheilumerkki,
niin että kevään tullen saa urheiluohjaaja kiinnittää sen monen rintapieltä koristamaan. Usein on pelattu myös pesäpalloa, mutta siihen ei
ole kovin suurta innostusta ollut.
Joka toinen keskiviikko on ompelu- tai luentoilta. Silloin kokoonnutaan Lotta-Svärd –yhdistyksen toimistohuoneeseen. Aluksi
lauletaan jokin laulu lottien ja suojeluskunnan laulukirjasta ja pidetään nimenhuuto. Sitten aherretaan
käsitöiden ääressä ja kuunnellaan
luentoja lottien velvollisuuksista
ja kaikenlaisista huomioon otettavista seikoista. Tavallisesti on ohjelmaakin; yksi ryhmä kerrallaan
järjestää sen ja toinen hoitaa kahvitarjoilun. Lausutaan runoja, luetaan pakinoita ja lauletaan. Ilohuudoin tervehditään kahvitarjotinta,
kun se illan puolivälissä saapuu.
Joskus on ilmestynyt tyttöjen toimittama lehtikin ”Lotta-Pentu”
joka ompeluillaksi. Mutta joukossamme on vain harvoja kirjailijakykyjä, jotka eivät joka lehteen
jaksa kirjoittaa. Toiset taas eivät
uskalla, joten lehti on täytynyt lakkauttaa. Nyt on päätetty, että yritettäisiin toimittaa se edes joka
jouluksi, niin että joulujuhlassa
voitaisiin se lukea.
Jokainen saa kotiinsa käsityön,
kukin sen mukaan mitä osaa tehdä, pannulapuista aina hienoihin
käsineisiin ja liinoihin asti. Lottien
myyjäisissä on ollut tyttölottienkin käsitöitä ja hyvin ovat kaupaksi menneet. Usein on myös tilattu
etukäteen tavaroita, joita tytöt sitten valmistavat.
”Isojen lottien” mukana on tyttöosasto avustanut Suomen pohjoisten seutujen lottaosastoja. Ei

ainoastaan lotille vaan muillekin
puutetta kärsiville ihmisille siellä kaukana Pohjolassa on lähetetty vaateavustuksia. On vielä pantu toimeen rahankeräyksiä näiden
hyväksi.
Yleensä tyttölotat osallistuvat
kaikkiin lottien hommiin. Tytöt
ovat mukana Männyn muistohiihdossa ja itsenäisyyspäivänä tuomiokirkon jumalanpalveluksessa
ja muissa pidettävissä juhlissa.
Juhlia on järjestetty useita. Ensinnäkin joulujuhla joulukuun
puolivälissä. Sinne harjoitellaan
kaikennäköisiä ohjelmanumeroita. Viime kerralla oli mm. arvoitus,
kertomus ja sitä edellisellä kerralla esiintyivät tähtipojat, jotka ansaitsivat tyttöosastolle huomattavan summan rahaa. Joka ryhmällä
on oma pöytänsä, jonka ääressä
joulupuuroa syödään. Tytöt saavat
kutsua kukin yhden vieraan sinne.
Muutamia kertoja on oltu isojen
lottien ompeluillassa vieraina. Silloin on tarjottu ilmaiset kahvit ja
kerran mm. esitetty hienoa yksintanssia.
Tampereella on vieraillut tyttöosastoja muilta paikkakunnilta.
Viimeksi oli Nokialta 8-10 –vuotiaita tyttöjä, sillä siellä pääsee jo 8
vuoden iässä liittymään tyttöosastoon. Heille näytettiin Tamperetta
ja sen nähtävyyksiä.
Vaikka tyttölottatyö on vielä ollut vain kokeilua, on sen jo huomattu menestyvän tehtävässään
opettaa Suomen nuorisolle lottatyön aakkosia.
Tietolähteet:
Tampereen tyttölottaosaston vuosikertomukset ja omat tiedot
Hellevi Penttinen - Rantanen
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TOIMINTAKALENTERI

Kevät - kesä 2010
Toimintaryhmät
Soitinyhtyeen harjoitukset torstaisin klo 18 (tarvittaessa) Aarnivalkean koululla. Kuoron harjoitukset
perjantaisin klo 15.45-18.30. Tapiolan palvelukeskuksessa (TPK). Kuntovoimistelua: Tapiolan kuntosali (Kauppamiehentie) tiistaisin klo 11-12 ja perjantaisin klo13 -14 (Väinö Rantio). Leppävaaran uimahallin
kuntosalissa (Veräjäpellonkatu 15) tiistaisin ja torstaisin klo 10-11 (Aimo Virkki). Tapiolan palvelukeskus
(TPK) tiistaisin ja torstaisin klo 9.30-11. Lentopalloa Tapiolan urheiluhalli maanantaisin ja perjantaisin kl 10.30-12.00 (Eero Rasanen). Ilma-aseammunta Tuulimäen liikuntatilat maanantaisin klo 13-14 ja
torstaisin klo 12-13 (Väinö Rantio). Petangue Tuulimäen liikuntatilat torstaisin klo 10.30-12 (Martti Pulkkinen). Kuntoliikuntajaoston erikoistapahtumista Länsiväylässä. Toimintaryhmät kokoontuvat
koko vuoden kesäkuukausia lukuun ottamatta.

10.00 Juhla Tapiolasalissa
11.00 Kahvitarjoilu päälämpiössä. EHT, KR
Kirkkonummi
11.15 Seppelten lasku
11.30 Kaksikielinen jumalanpalvelus
Kirkkonummen kirkossa
12.30 Veteraanipäivän lounas ja juhla
seurakuntatalossa. KI

Toimintakalenterissa käytetyt lyhenteet
EHT Espoon hengellinen toimikunta, HA Hallitus, KA
Kalakerho, KI Kirkkonummenjaosto, KJ Kulttuurijaosto, KR Kuoro, KU Kuntoliikuntajaosto, LE Lehtijaosto, NA Naisjaosto, PT Pohjoinen jaosto, SO Sosiaalijaosto, VJ Valistusjaosto, EKK Espoon kulttuurikeskus,
TPK Tapiolan palvelukeskus, TUU Tuulimäen väestönsuoja, KKT Kaskenkaajantie 16 toimisto.

To 6.5. Kevätretki Porvoon seudulle mm.
Malmgårdin kartano, Porvoon tuomiokirkko,
vanha Porvoo, Kiialan kartano. NA
Ti 11.5.
13.00 Veteraanitapaaminen seurakuntatalolla. KI

HUHTIKUU
Viikko 16
Espoon Sotaveteraanilehti 2/2010 ilmestyy. LE
Ma 19.4.
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa.
Esitelmien aiheet, katso erillinen ilmoitus
lehdessä. VJ
Su 25.4.
10.00 Veteraanipäivän jumalanpalvelus Tapiolan
kirkossa. KR
Ma 26.4.
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. VJ
Ti 27.4. Kansallisen veteraanipäivän juhla
Espoo
9.30
Lipunnosto kulttuurikeskuksen Amfin
edustalla
Seppeleen lasku
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TOUKOKUU
Onkikilpailut touko-kesäkuussa tiistaisin 11.5.-15.6.
välisenä aikana. Lähtö Nuottaniemestä klo 9. KA
Ma 3.5.
14.00 Naisjaoston simamatinea TPK:ssa. NA
Ti 4.5.
9.00
Veneen vesillelasku Nuottaniemessä. KA
Siivoustalkoot Palstarinteellä. Hoitokunta

Su 16.5. Kaatuneiden muistopäivä
Espoo
12.00 Kaksikielinen jumalanpalvelus Espoon
tuomiokirkon seurakuntatalossa, Kirkkokatu 2.
Jumalanpalveluksen jälkeen seppeleen lasku
sankarihaudoille. EHT, KR
Kirkkonummi
10.45 Seppeleen lasku sankariristille,
jumalanpalvelus kirkossa ja kahvitilaisuus
seurakuntatalolla. KI
Ti 18.5. Perinteinen ulkoilupäivä Palstarinteellä.
Ilmainen ruokailu. KU
To-ma 20.5.-24.5.
Kuoron matka luoteis-Puolaan. Tied.
Kaskenkaatajantien toimisto. KR
Ti-ke 25.-26. 5. Virkistyspäivät Palstarinteellä.
Linja-autokuljetus ja ilmainen ruoka
ensimmäisenä päivänä. PT, SO, KI

To 27.5.
9.00
Retki Hvittorpiin. Lähtö Espoon asemalta, ajo Viherlaakson, Leppävaaran, Tapiolan, Olarin ja Kivenlahden ankkurin pysäkin kautta. Bussiin voi nousta reitin varrella olevilta pysäkeiltä. Ilmoittautumiset noin
viikkoa ennen retkeä: Kerttu Rajala puh. 466 151.

KESÄKUU-HEINÄKUU

Ti-ke 8.-9.6.
Sotaveteraaniliiton liittopäivät Kuopiossa. Tied. Kaskenkaatajantien toimisto.
Su 13.6.
Laivaristeily Helsingistä Tammisaareen. KI
Palstarinteen tapahtumat kesä-heinäkuussa
To-pe 10.-11.6.
Virkistyspäivät. Linja-autokuljetus ja ruoka ilmaisia
ensimmäisenä päivänä. PT, SO KI
Pe-su 25.-27.6.
Yhteinen juhannusjuhla. Hoitokunta
To-pe 15.-16.7.
Virkistyspäivät. Linja-autokuljetus ja ruoka ilmaisia
ensimmäisenä päivänä. PT, SO, KI
Ti 27.7. Kesäjuhlat KA, SO, KI

ELOKUU

Onkikilpailut elo-syyskuussa tiistaisin 3.8.-7.9. välisenä aikana paitsi tiistaina 24.8., jolloin on kerhon
syyskokous. Lähtö Nuottaniemestä klo 9. KA
Retki kotimaassa ja valatilaisuus Upinniemessä, ajat
avoimia. KI
Su 1.8.
19.00 Hamina Tattoon avajaiskonsertti. KR
Ma-ke 2.-4.8.
Avoimien ovien päivä Palstarinteellä. Hoitokunta
Ma 2.8. Espoon Sotaveteraanilehden 3/2010
aineiston viimeinen jättöpäivä. LE
To 26.8.
9.00 Kesäretki Hilaan. Lähtö Espoon asemalta.
Ajo Viherlaakson, Leppävaaran, Tapiolan,
Olarin ja Kivenlahden ankkurin pysäkin kautta. Bussiin voi nousta reitin varrella olevilta pysäkeiltä. Ilmoittautumiset noin viikkoa ennen retkeä: Kerttu
Rajala puh. 466 151. EHT
Ke-to 25.-26.8. Virkistyspäivät Palstarinteellä. Linjaautokuljetus ja ruoka ilmaisia ensimmäisenä päivänä.
PT, SO, KI
Pe-ma 27.-30.8. Laatokan ympärimatka. HA

SYYSKUU

Pe 3.9.
15.45 Veteraanikuoron ensimmäinen harjoitus. KR
Ma-la 6.-11.9.
Kylpyläloma Päiväkummussa Karjalohjalla. SO
Ma 6.9.
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. VJ
To 9.9. Virkistyspäivät Palstarinteellä. PT

Ma 13.9.
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. VJ
15.30 Naisjaoston sisarilta, syyskauden avaus. NA
Ti 14.9.
8.00
Lähtö kalastusretkelle Gullön saarelle
Tammisaareen. Paluu 16.9. KA
Syksyn ulkoilutapahtuma Luukin kartanossa.
Ilmainen ruokailu. KU
Veteraanitapaaminen seurakuntatalolla. KI
Ma 20.9.
Espoon Sotaveteraani -lehti 3/2010 ilmestyy LE
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. VJ
Ti 21.9.
9-16.00 Laululeiri Hvittorpissa. KR
9.00
Veneen telakointi Nuottaniemessä. KA
Pe 24.9.Syystalkoot Palstarinteellä, hoitokunta
Viikko 39
Kuntoutusviikko Viimsissä, mikäli tukirahoitus ja jäsenten kiinnostus riittävät. Tied. Helena Luukkonen
puh. 884 5943. SO
Ma 27.9.
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. VJ
15.30 Naisjaoston sisarilta.
Kirjailija Claes Andersson:
Omaelämäkerrallinen kirjoittaminen. NA
To 30.9.
19.00 ”Esitystalous” Espoon kaupunginteatterissa.
Eeva Kalin 040-756 8219. KJ
La 2.10
Sykettä syksyyn-konsertti EKK-ssa. Kahvitarjoilu.
Espoon kaupunki

APU VIRTSANKARKAILUUN
MediSet-tuotteet

• Varmuusalusasut
• Vuodesuojat
• Uimahousut
• Irtosuojat
• Ympäristöystävälliset
• Kestävät yli
200 pesukertaa
• Mukavat
• Huomaamattomat

Jälleenmyyjiä
ympäri Suomea

www.divisa.ﬁ
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Minigolf

mukava tapa viettää aikaa ystävien kanssa.

Lions Club Espoo/Keskus

Ylläpitää omaa uutta 18-rataista minigolfrataa
Espoon keskuksessa, Kaivomestarinkadulla
(Kuninkaantien uimahallin ja lukion takana).
Rata on auki:
arkisin klo 17.00 – 21.00,
viikonloppuisin klo 13.00 – 21.00.
Rata avataan toukokuun alussa 8.5.2010
Radan tuotto käytetään kokonaisuudessa erilaisiin
avustuskohteisiin Espoossa.

Toivomme kaikki tervetulleiksi radalle pelaamaan.
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