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Satumaasta matkattiin Moskovan valoihin, kun Espoon Sotaveteraanien kuoron pienryhmä Pekka
Konnun johdolla lauloi ja laulatti Kaunialan sotavammasairaalan väkeä. Laulutuokio lähetettiin televisiotekniikalla myös muutamiin kymmeniin koteihin, jotta kotona asuvat sotainvaliditkin voisivat
laulaa mukana. Lähetys oli kaksisuuntainen. Laulutuokiosta tarkemmin sivulla 9.
Kuva Matti Kaltokari
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Huhtikuun 27. päivää on vietetty
kansallisena veteraanipäivänä vuodesta 1987 lähtien.
Pitkä aika, 42 vuotta, ehti kulua
sodan päättymisestä, ennen kuin
valtiovalta rohkeni antaa tämän virallisen tunnustuksen sotien veteraaneille. Valtion johto katsoi sodan jälkeisenä aikana 1980-lukuun
asti, että suhteet itäiseen naapuriin
olivat niin herkät, ettei veteraanienkaan asialla saanut ”elämöidä”.
Kunnia veteraanien saamasta
tunnustuksesta kuuluu pääministeri
Kalevi Sorsalle, jonka johtama hallitus päätti 1986, että osana Suomen
itsenäistymisen 70-vuotisjuhlavuoden tapahtumia yksi päivä nimetään
sotien veteraaneille. Kansalliseksi veteraanipäiväksi valittiin huhtikuun 27. päivä, jolloin saksalaiset
joukot olivat vetäytyneet Lapissa rajan yli Norjaan. Päivä tehtiin pysyväksi veteraanien nimikkopäiväksi.
Juhlinnassa korostetaan päivän rauhanomaista luonnetta.
Kansallisen
veteraanipäivän
valtakunnallisen
päätoimikunnan puheenjohtajana toimii kontra-amiraali Antero Karumaa.
Päätoimikunnassa on laaja-alainen kuntien, seurakuntien sekä
maanpuolustusjärjestöjen ja kansalaisjärjestöjen edustus. Juhlatoimikunta valitaan järjestävän paikkakunnan mukaan.
Nyt Espoossa vietettävän juhlan juhlatoimikunnan puheenjohtajana on toiminut kaupunginjohtaja
Jukka Mäkelä ja järjestelytoimikunnan puheenjohtajana perusturvajohtaja Juha Metso. Espoon

veteraaneja toimikunnassa on edustanut Paavo Salo.
Barona Areenassa vietettävän
juhlan tunnus on Jälleenrakentamisen sankarit.
Juhla on kaikille avoin tilaisuus.
Veteraanit ovat juhlassa kunniavieraina. Espoon sotaveteraanikuoro
näyttää nuorempien laulajien vahvistamana taas, että laulu kaikuu
vielä ikämiehiltäkin. Televisio välittää juhlaohjelman Suomen koteihin.
Myös kouluissa muistetaan veteraaneja. Veteraanit ovat vierailleet
kouluissa kertomassa kokemuksiaan ja veteraanipäivänä monissa kouluissa vietetään juhlaa, jossa
muistutetaan niistä arvoista, jotka
ovat veteraaneille olleet tärkeitä elämän viittapuita. Näin veteraaniperinne siirtyy nuoremmille polville.
Edellisen kerran Espoossa järjestettiin kansallinen veteraanijuhla kymmenen vuotta sitten. Näinkin
lyhyt väliaika selittyy sillä, että Espoossa on riittävät juhlatilat 2 000
vieraalle, täällä on vireää veteraanitoimintaa sekä useita vilkkaasti toimivia maanpuolustus- ja kansalaisjärjestöjä, jotka ovat tälläkin
kertaa juhlan taustavoimina. Joillakin paikkakunnilla on tehty paljon
valmistelutöitä mutta sitten juhlatilat ovatkin olleet riittämättömät eivätkä kaikki veteraanit ole mahtuneet mukaan.
Tavataan Barona Areenassa!
Niilo Ihamäki

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

Tänä vuonna on säätila ollut hyvin
ankara. Ensin oli jatkuvaa lumisadetta ja sitten ankaria pakkasia. Oli
oikea Talvisodan pakkaskeli.
Kuluneina pakkaspäivinä on
usein tullut mieleeni talvisodan taistelijoiden olosuhteet tulilinjoilla.
Vaatetus ei aina ollut oikein sääoloihin sopivaa eikä aina ollut lämmintä ruokaakaan saatavissa. Inhimillisten kärsimysten lisäksi olivat sodan
aiheuttamat kauhukärsimiset jatkuvasti esillä jokapäiväisessä elämässä. Mutta kestimme vaikka vaikeata
oli yli oman tarpeen.
Soomepojat viettivät 93 Viron itsenäisyyspäivää Tallinnassa. Ensin
oli jumalanpalvelus Kaarlin kirkossa ja sen jälkeen pääjuhla Kirjaston
juhlasalissa. Jumalanpalveluksen
yhteydessä luettiin runsaan kolmenkymmenen Soomepoiste vai-

najan nimet. Viron sodanaikaisesta
vapaaehtoispataljoonasta on vielä
elossa sataviisikymmentäyksi taistelija.
Ohjelma oli hyvin nuorisopainotteinen. Nuoret esittivät laulu-,
soitto- ja tanssikappaleita. Esitykset
olivat taiteellisesti korkeatasoisia.
Nuorten taiteilijoiden esityksistä
näkyi selkeä innostus tekemisiinsä
ja kotimaisuus oli sataprosenttista.
Niin sitä pitää perinnettä siirtää tuleville sukupolville.
Puheita oli useita, mutta kieltä
ymmärtämättömälle niiden sisältö jäi hieman epäselväksi. Yhdessä puheessa meille julkituotiin selvin sanoin, että tervetuloa Natoon.
Virolaiset ovat tältä osin turvassa!!
Aika kuluu ja sotaveteraanit vanhenevat. Keski-ikä lähenee vauhdilla yhdeksääkymmentä ikävuotta.
Perinteensiirtoon meidän on nyt
kiinnitettävä entistä suurempaa
huomiota ja saatava innostunutta
uutta työvoimaa eri tehtäviin. Joten toivotamme kannatusjäsenetkin tervetulleiksi joukolla mukaan.
Piirikin on omalta osaltaan ryhtynyt kehittämään perinteensiirto-organisaatiota.
Kesä on pian ajankohtainen. Toivotan jäsenistölle hyvää, lämmintä
sekä virkistävää kesäaikaa.

Toiminnanjohtaja

Veteraanit vanhenevat ja se näkyy yhdistyksemme toiminnassa.
On yhä vaikeampi löytää tarvittaessa varsinaisia veteraaneja erilaisiin vierailuihin ja edustustehtäviin. Tämä on tietysti luonnollista
ja ymmärrettävää, eihän ikä tule
yksinään. Siksi on välttämätöntä saada joukkoomme nuorempaa
ja veteraanien aatemaailman ymmärtävää ja hyväksyvää miestä ja
naista. Jos tunnet vähänkään itsesi sopivaksi ja halukkaaksi, ilmoittaudu toimistoomme puhelimella
09-452 5721 (arkisin 9-12).
Tervetuloa mukaan!

Eino Luostarinen

KANSALLINEN VETERAANIPÄIVÄ
Jälleenrakentamisen sankarit
Aseveli-ilta veteraaneille

to 26.4. klo 18–20, Barona Areenalla (17.40-)
Mannola, Leppänen, Kekkonen, Kanttiinin Lotat

Lipunnosto ja hartaus

pe 27.4. klo 10–10.30, Barona Areenalla (09.30)
Kenttäpiispa Hannu Niskanen

Lounas veteraaneille
pe 27.4. klo 11.00–12.30

Pääjuhla

pe 27.4. klo 13.00–14.35, Barona Areenalla (12.45)
Alahuhta, Mäkelä, Valtanen, Katainen, Puheloinen
Tumma puku ja kunniamerkit
Veteraanit vapaa pääsy
muut liput yhteispalvelupisteistä
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Eero-Juhani Juhola

Raili Nousiainen, Hellin Sillanpää, Kirsti Ilveskero, Toivo Nikander ja Leo
Tonttila

ni Juhola yhdistyksen toiminnanjohtajana vuodesta 2004 ja hallituksen sihteerinä vuodesta 2005
alkaen. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kokouksen
puheenjohtajaksi
valittiin Raimo Riikonen, sihteereiksi Liisa Nyfors ja Eero-Juhani
Juhola.
Vuoden 2011 toimintakertomuksesta selvisi, että vuoden aikana järjestettiin 766 eri tilaisuutta,
joissa oli noin 10 000 osanottajaa.
Määrässä ei ole kuoron tilaisuuksiin osallistuneita. Jäseniä oli vuoden alussa 1240 ja vuoden lopussa 1207.
Taloudenhoitaja Marja Nurmisalo esitteli tilivuoden toimintamenot, rahoituksen ja aseen. Tilikauden kokonaistulot olivat 204
052,01 ja menot 232 193,38, joten
tilikauden alijäämä oli 28 141,37.
Tilintarkastajien ehdotuksen mukaan hallitukselle myönnettiin
vastuuvapaus.
Vaalivaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Pekka Tuomisto.
Naisjaosto tarjosi osanottajille
pullakahvit. - NI
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Espoon Sotaveteraanit ry:n kevätkokous pidettiin maaliskuun 26.
päivänä Tapiolan palvelukeskuksessa. Läsnä oli 58 varsinaista jäsentä.
Puheenjohtaja Eino Luostarinen totesi avauspuheessaan, että
yhdistyksen toiminta jatkuu nykymuotoisena muutaman vuoden.
Vuonna 2015 arvioidaan, muuttuuko yhdistys aatteellisella pohjalla toimivaksi perinneyhdistykseksi
pehmeän siirtymäkauden jälkeen.
Veteraanien etuuksien parantamisessa liitto pyrkii mm. siihen,
että vuonna 2013 aloitettaisiin
vuosittaiset veteraanien kuntoutusja palvelutarpeen arvioinnit. Ne
tehtäisiin kotona tai oman kunnan
terveyskeskuksessa. Näin palvelut
kohdentuisivat tarveharkintaisesti oikein ja kustannustehokkuus lisääntyisi.
Vuoden aikana oli poisnukkunut 70 yhdistyksen jäsentä. Heidän muistoaan kunnioitettiin hetken hiljaisuudella. Pekka Kontu
soitti Narvan marssin ja Liisa Nyfors sytytti muistokynttilät.
Ennen kokousasioiden käsittelyä jaettiin ansio- ja kunniamerkkejä. Hopeinen ansiomerkki oli
myönnetty Orvokki Jokimäelle,
Raili Nousiaiselle ja Hellin Sillanpäälle. Kirsti Ilveskero sai
Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I luokan mitalin. Sama
mitali kultaristein oli myönnetty
myös Jarmo Nyströmille. Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan ritarimerkki luovutettiin Toivo
Nikanderille ja Leo Tonttilalle. Hopeisen ansiomerkin olivat
Kirkkonummen jaoston 20-vuotisjuhlassa 18.2.2012 saaneet Kirsti Paloposki ja Matti Wahlman,
kultaisen Reino Luutonen ja
Kaarina Uotila.
Puheenjohtaja Eino Luostarinen ehdotti hallituksen esityksen
mukaan, että kunniajäseniksi kutsuttaisiin Ulla Lahi ja Eero-Juhani Juhola. Ulla Lahi on toiminut naisjaoston monissa tehtävissä
vuodesta 1987 lähtien, Eero-Juha-

M AT T I K A LT O K A R I

Ulla Lahi ja Eero-Juhani Juhola kutsuttiin
kunniajäseniksi

Taloudenhoitaja Marja Nurmisalo
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Pertti Sirén auttaa kuntoutusta
tarvitsevat avun lähteille

M AT T I K A LT O K A R I

ensimmäisen luokan radiosähköttäjätutkinnon ja hoiti A-radioasemalla varuskuntien välistä liikennettä.

Espoon sotaveteraanien jäsen
Pertti Sirén asustaa tyytyväisenä
Tapiolan Suvikummun kodissaan.
Lapsuusvuodet menivät Laatokan
Riekkalan saaressa, josta oli lossiyhteys Sortavalaan. Niinpä hän
usein poikkesikin mantereen puolelle kyläillen ortodoksisen pappisseminaarin talossa asuvan tätinsä luona. Sieltä löytyi myös
leikkitovereita.
Talvisodan sytyttyä alkoi evakkotie ja toisenlaiset leikit, ensiksi Lauttakylään, missä hän liittyi
sotilaspoikiin. Pertti sai osallistua ampumaharjoituksiin. Suojeluskunta tarjosi monenlaista
muutakin toimintaa. Pertti sanoo
melkein asuneensa sen piirissä.
Toijalan sotilassairaalassa hän piti
pientä kanttiinia, hoiti potilaiden
kauppa-asioita, päivysti vuorollaan palotornissa, josta saattoi tulipalojen lisäksi ilmoittaa myös
lähestyvistä lentohyökkäyksistä.
Viestirykmentissä Pertti suoritti
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Työelämä kutsui jo nuorena
Nuoruusvuodet loppuivat ja Pertti siirtyi työelämään. Hän toimi
pari vuotta VR:llä Savossa junan
lähettäjänä ja siirtyi sitten Helsinkiin lennätinkonttoriin hoitamaan
radiosähköttäjän ulkomaan yhteyksiä ja yhtenä silloin ainoaa Suomen telefotoa. Hän on vieläkin
morsetaitoinen. Rytmitajun lisäksi
morselähetysten vastaanottaminen
vaati herkkiä korvia. Kuunneltu lähetys hahmottui paperille muutaman kirjaimen viiveellä.
Pertti on lähettänyt lukemattoman määrän sähkösanomia herkillä sormillaan. Hän muistaa vieläkin täysin morsetuksen. Yleinen
hätätunnus … --- ... SOS – tulee häneltä tottuneesti. Sanomien
vastaanottaminen on vaatinut vielä herkempiä korvia. Kuunneltava
sana hahmottuu muutaman kirjaimen viiveellä. Usein toistettu lyhenne rgds sanasta regards tulee
häneltä heti oikealla jaksotuksella.
Sittemmin Pertti siirtyi esimiestehtäviin ja paperitöihin vastaamaan työntekijöiden vuorojärjestelyistä ja loma-asioista.
Avioliiton myötä Pertti muutti 50-luvun puolivälissä pääkaupunkiseudulle, aluksi Helsinkiin
ja 1955-luvun alussa Tapiolaan.
Myös puoliso Tyyne toimi valtion
leivissä, VR:n palveluksessa junien tariffien laskijana. Hän sai kutsun tästä elämästä viime syksynä.
Kotiaskareet onnistuvat mieheltäkin
Puolison kuolema tuo miesleskille kodinhoidossa usein ylipääsemättömiä ongelmia. Kun vaimo
on yleensä tehnyt kaikki kotityöt,
mies tuntee itsensä aivan avuttomaksi. Hyvä jos edes kahvinkeitto
onnistuu, puuron keittämisestä puhumattakaan.

Pertillä ei ollut näitä ongelmia.
Hän oli työuransa aikana vuorotyössä, joten hän saattoi päiväsaikaan ja iltaisin auttaa tavanomaisissa kotitöissä puolisoaan, joka
oli ollut syntymästään asti sydänvikainen. Hänen sydämensä kammioiden välillä oli reikä, minkä
seurauksena puhdas ja puhdistettava veri sekoittuivat keskenään.
Vaikka muutama vuosikymmen
sitten tehty leikkaus ja sydämen
tahdistin häntä auttoivatkin, hän
ei kuitenkaan jaksanut paljoakaan
tehdä raskaita kotitöitä. Niinpä ne
jäivät Pertin tehtäviksi, ja viime
vuosina Pertti vastasi yksinään kodinhoidosta ja toimi jopa vaimonsa omaishoitajana.
Halvaantuminen toi vaikeuksia
Iän myötä Pertti on saanut kannettavakseen uudet vaivat. Käsien
hermoratojen halvaannuttua käden
liikkeet ovat vaikeutuneet. Ruokailussa hän joutuu käyttämään molempia käsiä, koska niiden liike on
epävakaata. Samoin päällysvaatteiden ylle saaminen tuottaa vaikeuksia. Kaupasta hän voi tuoda
ruokatarvikkeita korkeintaan parin
kilon verran. Niinpä Pertti käykin
melko usein ruokailemassa palvelukeskuksessa.
Pertti ei ole kuitenkaan jäänyt
vaivojensa vangiksi. Hän toimii
sosiaalijaostossa kuntoutussihteerinä ohjaamassa kuntoutusta tarvitsevia avun lähteelle ja kuntoliikuntajaostossa rahastonhoitajana.
Kirjoittaminen onnistuu vain yhdellä sormella naputellen.
Elämää rikastuttaa myös yhteys
Tapiolan seurakuntaan, jonka järjestämille saunaretkille hän usein
osallistuu. Hän on usein mukana
myös seurakuntayhtymän veteraanijärjestöjen yhteisen hengellisen
toimikunnan tilaisuuksissa, joissa on aina uskon elämään liittyvä
alustus, keskustelua ja virsien veisaamista.
Martti Toivanen

Stig Roudasmaa, sotilashistorioitsija

Stadin kundi
Paljasjalkaisena
helsinkiläisenä
Stiku asui nuoruudessaan ”aina
Vuorimiehenkadun eteläpuolella”.
Oppikoulua hän kävi Tehtaanpuiston Yhteiskoulussa. Roudasmaa
kuuluu 1926 syntyneiden ikäluokkaan, josta hänen laillaan noin neljännes on ansainnut tammenlehvän. Enemmänkin ikäluokasta on
toiminut sota-aikana muissa kuin
veteraanitunnuksen
täyttävissä
tehtävissä.
Roudasmaan sotilaskokemukset alkoivat kesällä 1941 ilmasuojelukomppanian vartio-osastossa
Helsingin maalaiskunnassa, nykyVantaalla, jossa hän toimi Suojeluskuntapojissa. Seuraavana vuonna oltiin jo Malmin lentokentällä
rakentamassa parakkeja saksalaisille kentän käyttäjille. Vuonna
1943 hän toimi laivastossa, kevyessä moottoriveneosastossa Äänisellä ja Syvärillä.
Upseeri
Sodan loputtua piti oppikoulu käydä loppuun. Ylioppilastutkinnon jälkeen hän pääsi Kadettikouluun Santahaminaan. Upseerin
ura ei ollut sodan jälkeisinä vuosina muodissa ja Liittoutuneiden
valvontakomissio oli keskeyttänyt
reservinupseerikoulutuksen. Kadetiksi pyrkivien taso oli vaihteleva. Oli keskeytetyn kurssin upseerikokelaita, sekä alikersantteja,
korpraaleja ja jokunen rivimies.
Keskeyttämisprosentti oli suuri.
Silloisen tavan mukaan kadetit sijoitettiin kurssin päätyttyä upseereina vänrikin virkaan. Luutnantiksi ylennys tuli vuoden päästä.
Stig Roudasmaa avioitui vuonna -51. Liitosta syntyi kolme lasta,
joista kaksi on elossa. Lapsenlapsia on siunaantunut neljä. Soti-
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Stig Roudasmaa on helppo tunnistaa upseeriksi sekä suorasta
ryhdistä että herrasmiesmäisestä olemuksesta. Keskustelu sujuu helposti ja avoimesti. Se on
suuri helpotus noviisihaastattelijalle.

lasuran ensimmäiset kahdeksan
vuotta sujuivat nuorempana upseerina Jalkaväkirykmentti 8:ssa
ja Uudenmaan Prikaatissa. Tutuksi
tulivat Koria, Kouvola ja Dragsvik.
Sotakorkeakoulussa hän suoritti sekä Yleisesikunta- että Teknisen osaston. Tehtävät vaihtuivat
Pääesikunnasta Ouluun ja takaisin. Pääesikunnassa Roudasmaa
vastasi pioneerimateriaalin kehittämisestä ja hankinnasta, ja ennen eläkkeelle siirtymistään hän
oli vielä suunnittelemassa Puolustusvoimiin Teknistä Tarkastustoimintaa. Stig Roudasmaa on everstiluutnantti evp.
Sotilashistorioitsija
Roudasmailla on ollut mökki nelisenkymmentä vuotta PohjoisKymenlaaksossa. Pääharrastuksenaan hän kuitenkin mainitsee
sotilashistorian. Internet tuntee häneltä toistakymmentä julkaisua.
Ne käsittelevät varuskuntien ja sotilasvarusteiden historiaa. Lisäksi Stig Roudasmaa on osallistunut
talvisotaa, jatkosotaa ja puolustusvoimien rauhanajan historiaa käsittelevien Sotatieteen Laitoksen
ja sittemmin Maanpuolustuskorkeakoulun julkaisemien teosten kirjoittamiseen. Jotkut hänen kirjansa
ovat edelleen haluttuja keräilyharvinaisuuksia. ”Otin niin pienet painokset”, oli vaatimaton selitys.

Hän päätti lopettaa kirjallisen
uransa täytettyään 85.
Seppelpartio
Stig Roudasmaa osallistuu seppelpartioitoimintaan. Tämä kaunis tapa laskea havuseppele veteraanin viimeiselle matkalle on eräs
Espoon Sotaveteraanien suorittama palvelu. Näitä tilaisuuksia on
ollut viitisenkymmentä vuodessa.
Joskus saadaan tietää veteraanin
poismenosta vasta kuolinilmoituksesta hautajaisten jälkeen. Stig
Roudasmaa muistuttaakin lopuksi veteraaneja kertomaan omaisilleen omasta tahdostaan, jotta tämä
arvokas kunnianosoitus voidaan
ajallaan suorittaa. Partion saa siunaustilaisuuteen ottamalla yhteyden Ukonvaajan toimistoon puh:
09 452 5721 tai Liisa Nyfors 050
597 3317.
Martti Nurmisalo
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27.2.2012 oli Kreikan suurlähettiläs Erkki Huittinen esitelmöimässä Kreikan kriisien taustoista. Hän
aloitti kysymällä, tiedettiinkö, missä Kreikassa mennään? Vastaus oli
kyllä. Hän kertoi suuren joukon ongelmia, jotka tilanteeseen olivat
johtaneet, kuten pysyvä konflikti, ryhmäetujen ajaminen, yhden
puolueen hallitukset, kompromissikyvyttömyys, muutosvastarinta ja
korruptio. Jos kuulijalla kävi mielessä saman listan löytyminen lähempääkin, meitä lohdutettiin sillä,
että täällä kaikki on paljon paremmassa ohjauksessa.
Lihava riita on parempi kuin laiha kompromissi. Tällainen ajatusmalli on maassa tyypillistä. Suurlähettiläs Huittinen jakoi usein
ongelmat kolmeen osaan, edellisen
ulkoministerinsä ohjeiden mukaan;
pääpuolueet käyvät Kreikassa asemasotaa keskenään, kansalla ei ole
luottamusta poliitikkoihin, eikä ongelmiin tartuta. Kreikan paikka vertailussa muihin maihin on myös
erikoinen. Maan kehitystaso on hyvää länsimaista keskitasoa, mutta saavutukset, kuten kilpailukyky,
yritysilmasto ja koulutus EU:n huonoimmasta päästä.
Miksi Kreikka sitten ajautui kriisiin? Kreikka liittyi EU:hun ilman
halua tai kykyä muuttaa talouspolitiikkaa. Lainarahat eivät menneet
investointeihin, vaan rakenteiden
ylläpitoon, mistä alkoi nopea velkaantuminen. Käännekohta kriisissä oli joulukuu 2008, jolloin poliisi ampui koulupojan. Tämä aloitti
mellakat. Lokakuun 2009 vaaleissa valta vaihtui. Silloin selvisi, ettei
Kreikan ulkomaanvelka ollutkaan
6, vaan 13,6 % BKT:sta. Uusi pääministeri Papandreou ei keskittynyt maan talouden hoitoon, toteutti vain vaalilupauksiaan.
Vuonna 2010 EU ja Kreikka
aloittivat lainaneuvottelut. Toukokuussa 2010 myönnettiin ensimmäinen laina. Silloin suurlähetystömme
teki kolmen arvion skenaarion. Optimistinen arvio kertoi talouden vähittäisestä tasapainottumisesta, jota
pidettiin kaikkein epätodennäköise8

nä vaihtoehtona. Realistinen arvio
oletti, että hallituksen keinot purevat vain osittain ja Kreikka ajautuu
velkasaneeraukseen. Pessimistinen
vaihtoehto veikkasi, etteivät hallituksen toimet pure ja maa kurjistuu,
kunnes joutuu eroamaan eurosta.
Papandreoun hallitus on nyt viimeisten parin vuoden aikana tehnyt paljon. Budjettivajetta on leikattu rajusti. Vaikeutena on purkaa
talouselämän aukeamattomia lukkoja. Ay-liike ja hallituspuolue PASOK ovat naimisissa keskenään.
Kaikkia rakenteellisia uudistuksia
vastustetaan kiivaasti.
Kesäkuussa 2011 tuli suurempia
vaikeuksia ja Kreikka tarvitsi uuden lainapaketin. Lokakuussa sen
suuruudeksi sovittiin 130 miljardia euroa. Pääministeri pyrki pysymään vallassa järjestämällä kansanäänestyksen paketista. Tämä virhe
johti hänen eroonsa.
Uudella hallituksella on edessään suurlähettiläs Erkki Huittisen
mukaan sota neljällä rintamalla.
1. Fiskaalinen, siitä lähtien kun
vaje paljastui. Tavoitteena on
talouden tasapaino.
2. Rakenteellinen, jonka ratkaisun tavoitteena ovat uudistukset valtionkoneistossa.
3. Talouslama, joka poistuu vain
talouskasvulla.
4. Poliittinen, jossa tavoitteena on
konsensus.
Kreikka on täynnä ristiriitoja. Kolme tärkeintä mainittiin. Maassa
on välittömiä ongelmia, mutta niitä hoidetaan keskipitkän aikavälin
keinoin. Tehokkaat keinot ovat epäsuosittuja, tuloksettomat ovat suosiossa. Lisäksi enemmistö kansasta haluaa pysyä eurossa, mutta silti
vastustaa uudistuksia. Lakot ja mielenosoitukset ovat kansan reaktio
tilanteeseen. Noin tuhat firmaa menee konkurssiin viikossa.
Nyt vallassa oleva hallitus on ensimmäinen yhteishallitus maan historiassa. !30 miljardin toisesta lainasta
50 miljardia menee jo lainanhoitokuluihin. Uudet vaalit pidetään huhtikuussa. Koalitiohallituksen on synnyttävä, vaikka tie on pitkä.
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Suurlähettiläs Erkki Huittinen
valotti Kreikan kriisin taustoja

Miksi Kreikka ei näytä selviävän? Sen tila on paljon huonompi
kuin muiden EU-maiden. Luottamus ja konsensus puuttuvat. Valtava byrokratia ja korruptio estävät
sellaisen koneiston toiminnan, jolla
uudistukset tehtäisiin. Uusi kulttuuri on saatava aikaan, muuten maa
joutuu palaamaan drakhmaan ja
1950-luvulle.
Martti Nurmisalo

Kuntoliikuntajaoston tiedote
Kuntoliikuntajaosto järjestää
tammenlehväveteraaneille
liikuntatoimintaohjelman ajalla 01.01.- 15.05.2012 Lajit ovat
kävely, uinti, kuntosali, tai muu
voimistelu ja lentopallo. kesto
vähintään
puoli tuntia joka kerta. Suoritukset merkitään kuntokortille
viikoittain.
Kuntokortteja saa Väinö Rantiolta maanantain valistustilaisuuksissa tai soittamalla 050
5737833, sähköposti vaino.rantio@gmail.com
Todistajan varmentamat kuntokortit palautetaan Rantiolle tai Ukonvaajan toimistoon
20.05.2012 mennessä.
Kymmenelle eniten suorituksia
keränneille jaetaan tunnustuspalkinnot.

Vuoden talousvaikuttaja, VTT
Leena Mörttinen, Nordean European
Affairs-liiketominnan
johtaja, vieraili Espoon Sotaveteraanit r.y:n Valistusjaoston
maanantaina 13.2.2012 luennoitsijana Palvelutalossa. Aihe oli
mitä ajankohtaisin: Mitä talouskriisin jälkeen?
Nykyistä kriisiä voi tarkastella
usealtakin kulmalta, kuten taloudelliselta, poliittiselta tai tieteelliseltä.
Suomen yhdeksänkymmentäluvun
kriisin jälkityöt saatiin hoidettua
suhteellisen nopeasti, mutta nyt ei
tule niin käymään. Kreikka on nyt
eniten esillä, mutta Espanja ja Italia
pitää kaikissa tapauksissa pelastaa.
Maailma on jakautunut kahtia.
Kaikki taloudet notkahtivat vuoden
2007 kriisissä. Kehittyneet maat
jäivät alhaiseen kasvuun, mutta kehittyvät maat ovat lähteneet jo kovaan nousuun.
Poliitikoilla on nyt enemmän valtaa kuin koskaan, mutta he tarvitsevat asiantuntijatietoa päätöksiensä
tueksi. Keitä he voivat uskoa? Vielä toukokuussa 2011 asiantuntijat

odottivat Suomeen tämän vuoden
BKT:n kasvuksi +3 %. Joulukuussa
sama ennuste oli muuttunut jo -0.5
%:ksi. Voiko poliitikko näillä tiedoilla tehdä maalle oikeaa päätöstä?
Hinnannousu on ollut yrityksille
paras innovaatiomoottori. On kuviteltu rahoitusmarkkinoiden olevan aina oikeassa. Nyt nämä totuudet eivät enää päde. Kellään ei ole
myöskään uutta mallia tilalle. Kun
pitäisi saada aikaan koko Euroopan laajuiset osakemarkkinat ilman
pankkien välikäsiä, joka maan erilainen lainsäädäntö estää sen. Maiden itsekäs osaoptimointi on inhimillistä, mutta oikein se ei ole.
Suomessa on niukat työvoimaja pääomavarat. Meille täytyy saada pidemmät työurat. Velkaantumistaakan pienuudella mitattuina
Euroopan tähtiä ovat kaikki Pohjoismaat ainoina, joiden velat ovat
alle puolet BKT:stä. Kreikka on
sitten toisena ääripäänä. Kreikassakaan holtitonta menoa ei ole harrastanut kuin pieni klikki.
Tohtori Leena Mörttinen summasi kaksi tulevaisuuden vaih-
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Mitä talouskriisin jälkeen?

toehtoa. Vahvemman Euroopan
integraation, jossa eteläosalle asetetaan nykyistä tiukempi talouskuri
tai stagnaation, jonka seurauksena
Suomen olisi etsittävä joku muu tukiryhmä EU:n tilalle. Koska USA:n
osavaltioiden sovittaminen federaatioksi vei seitsemisenkymmentä
vuotta, ei Euroopassakaan integroituminen toimisi nopeasti - tai onnistuisi kerralla.
Martti Nurmisalo

Kesäpäivä Tampereella 27.6.2012
sotahistoriaa ja kulttuuria
Asiantuntijaoppaana ja matkanjohtajana
Eeva Tammi
Matkanjärjestäjänä Vihdin Liikenne
Ohjelma
Tutustuminen Tampereella vuoden 1918
keskeisiin sotatapahtumiin ja
vuoden 1918 näyttelyyn Museokeskus Vapriikissa
sekä
Pyynikin kesäteatterissa näytelmä
KUUMA KESÄ 1985
HINNAT: sotaveteraanit 94 €, eläkeläiset 100 €
Lisätietoja ja ilmoittautuminen
Raimo Riikonen 040–835 29 07
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Kuoron pienryhmä lauloi ja laulatti
Kaunialassa

Pekka Kontu toi sotaveteraanikuoron pienryhmän Kaunialan sotavammasairaalan kanttiiniin laulamaan ja laulattamaan. Kaksisuuntaisen tv-lähetyksen ansiosta myös eräät kotona asuvat sotainvalidit pääsivät laulamaan mukana.

Elo ihmisen huolineen ja murheineen
se on vain väliaikainen.
Ilon hetket helkkyvin riemuineen
se on vain väliaikainen.
Tämä ja monet tutut laulut raikuivat Kaunialan kanttiinissa, jonne
Espoon sotaveteraanikuoron pienryhmä oli Pekka Konnun johdolla
saapunut laulamaan ja laulattamaan
sotavammasairaalan väkeä.
Kun nyt on saamelaisten päivä, niin
aloitetaan Lapin äidin kehtolaululla, Pekka Kontu juttelee ja heilauttaa
kättä Jukka Langenille, jonka harmonikasta pian alkaa kuulua Kalervo Hämäläisen laulun alkutahdit.
Sanat löytyvät monisteista, joissa on
yli seitsemänkymmentä tuttua ja rakastettua laulua.
Ääntä avataan vielä Käyn ahon
laitaa -laululla, mutta Kultainen
nuoruus vedetään jo täysin rinnoin
ja sitä seuraava Jos sais kerran reissullansa menee reippaasti rallatellen. Vapaa-ajan ohjaajan sijainen
Kirsi Ruutu auttaa pyörätuolissa
istuvaa sotainvalidia, kun paksusta
monisteesta ei heti löydy oikeaa sivua.
10

Tällaisella laulutuokiolla on sairaalan mukaan hyvä vaikutus veteraanien mielialaan, Pekka Kontu
kertoo.
Laulunjohtaja pujottelee pyörätuolien lomassa ja pysähtyy välillä
taulu-tv:n eteen puhuttelemaan kotona laulutuokioon television välityksellä osallistuvia.
Sotainvalidien Veljesliiton ja Valtiokonttorin ylläpitämällä Palvelu
TV:llä on 35 kotipäätettä 75 kilometrin säteellä Kaunialasta, kertoo
tv-lähetystä ohjaava fysioterapeutti Satu Viana. Pieni pallukka television päällä on kamera, jota Satu
kääntelee kaukosäätimellään eri
kuvakulmia valitessaan. Lähetyksiä on muulloinkin. Hyvin suosittuja ovat ohjatut voimistelulähetykset. Espoon veteraanien kuoro käy
kuukauden ensimmäisenä maanantaina laulamassa ja innostamassa
myös kotona asuvia veteraaneja laulamaan yhdessä. Kun tällöin koteihin kerääntyy usein tuttaviakin, lauluun yhtyviä saattaa olla etäpäätettä
enemmän.
Ja taas lauletaan. Niin minä neitonen sinulle laulan tulkitaan suurella
tunteella, mutta Rosvo Roopen matkassa mennään vauhdilla.

Toverikunnan
puheenjohtaja
Herbert Mäklin liittyy mukaan,
kun matkataan Satumaan kautta
Moskovan valoihin.
Laulu tuo Venäjän matkojen
muistot mieleen, Herbert kertoo.
Yhteiset laulutuokiot ovat Herbertin mukaan arvokkaita hetkiä Kaunialassa asuville. Laitoksessa helposti urautuu, mutta tällaiset tuokiot
katkaisevat päivän rutiinin ja vievät ajatukset muualle. Mieli virkistyy. Kaunialassa onkin monenlaista
ohjelmaa. Viimeksi ovat esiintyneet
mm. Tapiolan lukiolaiset, Kauniaisten musiikkiopiston oppilaat, Kasavuoren lukion vanhat, Helsingin
sotaveteraanikuoro ja sotaorpojen
kuoro Sirpaleet. On hartaushetkiä ja
bingon pelaamista. Koiriakin on helliteltävinä kerran kuukaudessa.
Tunti kuluu nopeasti. Kuorolaiset
nousevat ylös ja laulutuokio päätetään, kuten aina, Veteraanin iltahuutoon.
Sairaalassa kerrottiin, että laululla on ollut mielialaa kohottava vaikutus, Pekka Kontu myhäilee kotimatkalle lähtiessään.
Niilo Ihamäki
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Talvisodan muistopäivän aamuna liput nousivat salkoihin Lippulaulun säestyksellä Tapiolan keskusaukiolla.

Talvisodan muistopäivää vietettiin
arvokkain juhlamenoin

”Erään vastauksen tähän tilaisuuteen antaa Raamatun kehotus:
`Toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne´”, sanoi
lippupuheen pitänyt kirkkoherra
Antti Rusama. ”Tämä aamuhetki ei ole vain muistelemista, vaan
kunnianosoitus niille, jotka antoivat kaikkensa itsenäisyyden säilyttämiseksi. Olemme tulleet myös
kiittämään”, muistutti Rusama ja
lainasi psalmia 156: ´Arpa lankesi minulle ihanasta maasta ja kaunis on minun perintöosani´. ”Ihana maa on itsenäinen maa. Tuskin
osaamme kyllin kiittää siitä, että
saamme elää ja asua itsenäisessä
isänmaassa.”
Aamupäivällä laskettiin seppele Tuomiokirkon sankarihaudoille.
Illalla oli muistojuhla Tapiolan kirkossa. Puheenjohtaja Eino Luostarinen viittasi tervehdyspuheessaan
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Talvisodan päättymisen muistotilaisuudet maaliskuun 13, päivänä alkoivat Tapiolassa lipunnostolla
Kulttuurikeskuksen
aukiolla.

Eversti Urpo Mukala lausui Väinö Havaksen ja Yrjö Jylhän runoja.

talvisodan aikaiseen isänmaalliseen
henkeen ja katsoi veteraanien tärkeimmäksi tämän hetken tehtäväksi isänmaallisen hengen siirtämisen
nuoremmille sukupolville.
Everstiluutnantti Urpo Mukala lausui Väinö Havaksen ja Yrjö
Jylhän runoja.
Juhlan
musiikkiohjelmassa
esiintyivät Kaartin soittokunta, Es-

poon sotaveteraanikuoro ja perinnekuoro ESMILAn seniorit sekä
kanttori Liisa Malkamäki.
Kirkkoherra Rusama muistutti
juhlan päätöspuheessa, että sodan
aikana toimi kolme rintamaa; sotarintama, kotirintama ja rukousrintama.
Niilo Ihamäki
11

M AT T I K A LT O K A R I

Veteraanikuntoutusta sydämellä ja
ammattitaidolla

Palvelutalon maanantaiesitelmän aihe 27.2.2012 oli vaihtunut
jatkosodasta veteraanikuntoutukseen, mikä tuli osalle kuulijakuntaa yllätyksenä. Samoin
audiovisuaalisen välineistön yhteensopimattomuus lisäsi esitelmöitsijän henkilökohtaisen panoksen tarvetta. Kirsti Virta
hoiti esitelmänsä esteistä huolimatta kiitettävästi.
TTM Kirsti Virta on toiminut kuusi vuotta Kaunialassa veteraanien
ja sotainvalidien päivätoiminnasta vastaavana osastopäällikkönä.
Rakennus on jo 101-vuotias. Kaunialana se on toiminut 65 vuotta.
Alussa potilaina oli paljon sodassa
vaurioituneita neurootikkoja, joten
näistä sairauksista ymmärretään
Kaunialassa paljon. Samoin on todettu, ettei koskaan ole liian myöhäistä aloittaa uuden oppimista.
Veteraanikursseja järjestetään
Espoon kaupungin rahoituksella lääkärintodistuksen perusteella.
Tällä hetkellä kaupunki suosii ensisijaisesti Matinkylää, Kaunialan
ollessa toisella sijalla. Veteraanikurssit kestävät viisi viikkoa, kak12

si päivää viikossa, eli kymmenen
kurssipäivää yhteensä. Ensimmäisenä päivänä on lääkärin ja fysioterapeutin tapaaminen, jolloin saa
esittää myös omia toiveitaan. Kurssien vahvuus on 10-20 veteraania. Suuri osa kurssin annista tulee
myös sosiaalisesta kanssakäymisestä vertaistensa kanssa. Samoin
kurssit tuovat katkon yksinäisyyteen. Muiden näkeminen piristää.
Koska Kirsti Virta on suuri taiteen ystävä ja taiteeseen uskoja,
on kurssiohjelmassa paljon itse
luotavaa taidetta. Pitkäaikaispotilaiden viitososastolla on perinteisesti käynyt ulkopuolisia esiintyjiä, mutta myös siellä esitetään
nyt omaa ohjelmaa. Sieltä on lähtenyt Silta Sieluun -projekti, joka
on nyt koko Kaunialassa käytössä. Se perustuu asiakkaan omaan
luovuuteen, itse maalattuun taiteeseen, omaan tanssiin, näyttelemiseen, lauluun tai runoon. Siitä luomisesta ja esittämisestä tulee hyvä
olo, unikin saapuu ilman lääkkeitä.
Tarinapajassa on saatu todistettua,
että runo voi tehdä ihmeitä. Siitä
saa lisävoimaa, jopa joskus rollaattorin tarpeettomuuteen asti. Oppi-

lasnäyttelyitä pidetään.
Kaunialassa on allasosasto, iso
liikuntasali ja talvipuutarha. Keinutuolijumppaa ja tavallista tuolijumppaa on harrastettu ja kehitetty, jopa kirjaksi asti. Askarteluakin
harrastetaan. Yksi erikoisuus on
Wanhan Suomen kartta, johon
kurssilaisten synnyinpaikat merkataan. Muistellaan ja kirjoitellaan
päiväkirjoja.
Toimintaterapeutti kertoo apuvälineistä kuuloon, liikuntaan ja
näköön. Jalkahoito on todellista hemmottelua. Kaunialan oman
keittiön lounaita on kehuttu kotiruokamaisiksi.
Kaunialassa on 200 vuodepaikkaa. Siellä vietetty veteraanikurssi on vaihtoehto veteraanikuntoutukselle tai -matkalle. Myös itse voi
maksaa osan palveluistaan. Kursseja pidetään kaikille, siinä järjestyksessä kuin anotaan. Hakemuksia
saa netistä ja veteraanitoimistosta.
Näimme vielä ”mykkä”-filmin
Kaunialan veteraanikurssilta, jossa näyteltiin Romeota ja Juliaa, lausuttiin omia runoja ja maalattiin vesiväreillä. Kaikilla oli hyvä mieli.
Martti Nurmisalo

Sota-ajan tuntoja kotirintaman arjessa
Marraskuu 1941, Porvoo

Seisoskelemme pimeänä iltana kotitalon pihalla kaupungin laidalla,
äiti, Kirsti-täti ja minä, 11-vuotias. Odottelemme taksia, joka on jo
melkoinen tuokio sitten tilattu viemään kuopusta viimeisillään odottavaa äitiä synnytyslaitokselle. Se
on evakuoituna 15 kilometrin päässä sijaitsevaan Prästbackan kartanoon ja taksin viipyminen rupeaa
hermostuttamaan. Äiti ei näytä levottomuuttaan ja minä en taida oikein ymmärtää tilanteen vakavuutta, mutta Kirsti on kuin tulisilla
hiilillä. Lopulta puukaasu Ford saapuu, ajovalot sinisellä himmennettyinä, harhailtuaan osoitetta etsiessään ja äidin matka kohti Askolaa
pääsee alkamaan sillä vauhdilla,
minkä puukaasutin pystyy tuottamaan.
Paljon jälkeenpäin olen saanut
tietää, että aika ei riittänyt täysin
onnelliseen perille tuloon saakka,
vaan pikkuveli syntyi taksiin vähän
ennen perillepääsyä. Silloisen vastasyntyneen nykyinen vaimo on silloiselta taksikuskilta myöhemmin
kuullut tapahtumien kulusta. Oleellista on, että hoitoon ehdittiin kuitenkin ajoissa ja uusi kansalainen
pääsi aloittamaan kasvunsa niin
normaaleissa oloissa kuin sota-aikana oli mahdollista. Kotiin äiti ja
kuopus tulivat viikon parin kuluttua. Kotona odottivat vastasyntyneen kaksi isoveljeä ja heitä hoitava Kirsti-täti.
Kotona odottavan Kirsti-tädin
odotus päättyi kuitenkin raskaimpaan iskuun, joka sota-aikana voi
naista kohdata. Muutama päivä
tuon syntymätapahtuman jälkeen
ovellemme koputti kaksi vakavailmeistä tyttöä, jotka asuivat samassa talossa kuin Kirsti-täti. He saivat
töin tuskin kerrotuksi, että pappi oli
käynyt tavoittamassa Kirstiä, mutta kun ei ollut tavannut tätä, oli antanut tytöille mustareunaisen surukuoren, joka piti toimittaa Kirstille.
Kirjettä lukiessaan Kirsti puhkesi niin sydäntä särkevään, viiltävään itkuun, että siitä muodostui
meille pikkupojille sota-ajan jär-

Nevan pojat Heikki ja Pentti vanhempineen syksyllä 1942 isän ollessa lomalla

kyttävin muisto, joka on loppuiäksi
painunut syvälle muistiimme. Elämä kuitenkin alkoi asettua uomiinsa, kun äiti ja vauva tulivat kotiin
ja Kirstillä oli kotimme hoidossa
muutakin sisältöä kuin kaikkinielevä lesken suru. Jonkin ajan kuluttua
Kirsti hakeutui entiseen ammattiinsa valokuvaamoalalla, jolla löytyi
työtä eri paikkakunnilla. Ammattityönsä lopetettuaan Kirsti elämänsisältönä oli toimia invalidisoituneen enonsa taloudenhoitajana.
Vauvan ja äidin tultua kotiin jatkettiin säännöstelyajan elämää korttiannosten puitteissa. Pienenä yksityiskohtana muistan erityisesti sen
ajan maitoannokset. Aikuiset saivat
2 dl ja isommat lapset 6 dl päivässä. Kun vauva tuli kotiin, maitotinkimme kasvoi melkein kaksinkertaiseksi, kun vauvan päiväannos
ensimmäisen ikävuoden aikana oli
kokonainen litra. Kaupassa käynti
oli minun tehtäväni ja muistan kyllä, kuinka maitokannussa hölskyi
iloisesti seuraavan vuoden ajan.
Vielä muisto vauvan nimien valinnasta: Äiti halusi puhuttelunimeksi Pentti ja isän mukaan toiseksi nimeksi tuli Taisto. Kolmanneksi
nimeksi annettiin uutuussuosikki
Syväri, joka vaatii hieman selittämistä. Suomalaiset joukot olivat vähän aikaisemmin saavuttaneet Sy-

väri-virran ja lasten nimistöön teki
tuloaan Syväri. Lehdistössä kuohahti keskustelu, onko Syväri pojan
vai tytön nimi. Tiettävästi kumpaakin sukupuolta kastettiin Syväreiksi ja sen nimisiä on näkynyt julkisuudenkin henkilöinä. Meidän
suvussamme, jonka sukunimi 20ja 30-luvuilta alkaen oli Neva, Pentin koko nimisarja pisti silmään
60-80-lukujen aatteellisten keskustelujen aikaan. Selvyyden vuoksi
on sanottava, että isän suvun käyttöön ottama nimi ei liene ollut karelianismiin viittaava teko.
Heikki Neva

Tarkennus
Lehtemme viime numerossa julkaistu Ossi Granlundin kirjoittama artikkeli ”Ruotsi mukana
karjalaisia maaliskuussa 1940 evakuoitaessa” oli tekstinkäsittelyssä vähän muuttunut. Toisen kappaleen alku kuului alkuperäisessä
muodossa: ”Kun Puola oli alkusyksystä 1939 valloitettu kahdelta
taholta, vähensi Ruotsi melko vähäistä puolustusvalmiuttaan varsinkin maan pohjoisosissa”.
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Kirkkonummen jaosto toiminut 20 vuotta
Kirkkonummen
jaosto
juhli
20-vuotista toimintaansa Bistro O
mat -ravintolassa.
Tilaisuuteen osallistui 36 henkilöä. Yhdistyksen puheenjohtaja
Eino Luostarinen ja toiminnanjohtaja Eero-Juhani Juhola olivat
myös tilaisuudessa läsnä.
Jaoston puheenjohtaja Raimo
Elonsalo totesi tervehdyspuheessaan, että jaostossa on 42 jäsentä.
Viime vuonna järjestettiin 29 tapahtumaa. Kuukausitapaamisissa
seurakuntatalossa oli 157 käyntiä
ja juttutuokioissa palvelukeskuksessa peräti 377 käyntiä. Elonsalo kiitti veteraanien asioista hyvin huolehtinutta Kirkkonummen
kuntaa ja seurakuntaa kokoontumistilojen luovuttamisesta jaoston
käyttöön.
Viime vuonna alkaneet kuntosaliliikunta ja vesijumppa jatkuvat
tänäkin vuonna.
Juhlatilaisuus aloitettiin marssilaululla. Esilaulajina toimivat
Marja Elonsalo ja Juhana Nevalainen. Puheenjohtaja Eino Luostarinen toi yhdistyksen tervehdyk-

Pikapuhelu
Veteraani on muuttamassa pienempään asuntoon. Hänellä on
paljon kirjoja, joista vain osa
mahtuu uuteen asuntoon. Nyt
veteraani tuskailee, mihin hän
saa kirjansa, onko ne kannettava paperinkeräysastiaan.
Paula Kajaste Antikvariaattinen
kirjakauppa Tessistä, kelpaavatko teille kaikenlaiset kirjat?
-Pääsääntöisesti kaikki kirjat otetaan vastaan. Voidaan ottaa yksittäisiä kirjoja tai kirjalaatikoita.
Maksetaanko niistä?
-Voidaan maksaa. Hinta määräytyy
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sen, kommodori Markus Aarnio
Suomenlahden Meripuolustusalueen ja seurakunnan kirkkoherra
Timo Posti. Myös kunnanjohtaja
Tarmo Aarnio oli lähettänyt kunnan tervehdyksen. Liisa Nyfors ja
Kirsti Ilveskero onnittelivat Suomen Sotaveteraaniliiton kukkasrahaston adressilla.
Aktiivisia jäseniä muistettiin
ansiomerkeillä. Kultaisen mer-

kin saivat Kaarina Uotila ja Juhani Luutonen ja hopeisen Matti Wahlman. Kirsti Paloposki saa
hopeisen merkkinsä myöhemmin.
Ennen yhteistä lounasta laulettiin alkuosa virrestä 508: ”Valkeus kirkas päällä synkän maan, nyt
johdata! Tietä en itse tunne ollenkaan. Nyt johdata!”

siitä, onko kirjalla kysyntää, kirjan
kunnosta, sidostyyppistä ja painoksesta. Harvinainenkin kirja voi olla
halpa, jos kukaan ei halua sitä ostaa. Toisaalta halpakin kirja voi olla
arvokas, jos sillä on kysyntää eikä
se markkinoilla liiku. Yleensä hinnat alkavat muutamasta eurosta.
Korvaus on joko vaihtokauppaa tai
sitten hinta suoritetaan rahana.

Ryhmyä ja Romppasta, jotka
olivat pakinatyyppisiä, huumoripitoisia sotajutelmia. Hänellä
on myös silloin ilmestyneitä romaaneja. Onko niillä kysyntää?

Veteraani kertoo, että hänellä
on paljon takavuosina julkaistuja suuria kuvateoksia ja tietosanakirjoja. Mikä niiden arvo on
nyt?
-Isoilla kuvateoksilla ei ole kysyntää eikä tietosanakirjoillakaan.
Tietosanakirjat ovat menettäneet
merkityksensä, kun nyt netistä saa
uutta tietoa kätevästi.

Mitä antikvariaatti tekee silloin,
kun hyllyt ja varastot täyttyvät?

Veteraanilla on myös sodan aikana julkaistuja viihdekirjoja,

Niilo Ihamäki

-Eipä näitä juuri koskaan kysytä. Tosin jostakin Armas J. Pullan
Ryhmy kirjasta saatettaisiin maksaa muutama euro.

-Silloin kirjoja menee hävitettäväksi.
Paperinkeräyslaatikoihin
kirjoja ei saa laittaa, vaan ne menevät kaatopaikalle tuhottaviksi.
Meillä on täällä Tapiolan myymälässä kaksikymmentätuhatta kirjaa, joten välillä on toki tehtävä tilaa.
Niilo Ihamäki

Ikä ja autoilu

Liikennelääketieteen erikoislääkäri Mikael Ojala piti maanantaiesitelmän aiheesta ikä ja autoilu.

Liikenneturvallisuuden suurimmat vaarantajat ovat törkeä rattijuoppous ja nuorten miesten kaahaaminen. Nuori ikä (miehillä) on
suurempi liikenneriski kuin ikääntyminen, päinvastoin kuin usein
luullaan. Tässä kirjoituksessa kuitenkin keskityn vanhemman väestön ajamiseen.
Suomessa on tällä hetkellä yli
200 000 ajokortillista vähintään
70-vuotiasta henkilöä. Tarkkaa tietoa heidän ajosuoritteittensa määrästä ei ole, mutta on ilmeisestä
että useimmat heistä ajavat huomattavasti keskimääräistä suomalaisautoilijaa vähemmän. Harva
ajaa enää työajoa.
On arvioitu, että kun nuori mies
on osallisena kolarissa seitsemän
kertaa useammin kuin keskivertokuljettaja, on tämän kertoimen arvioitu olevan yli 75-vuotiailla kolme.
Normaali vanheneminen sinänsä heikentää ajokykyä vain varsin vähän. Lähinnä kyseeseen tulee henkinen hidastuminen, joka ei
kuitenkaan terveellä seniorilla ole
sen asteista, että voitaisiin asettaa ajoluvalle jokin yleinen yläikäraja. Oleellista ajoturvallisuu-

den kannalta on kuitenkin se, että
kohoavan iän myötä riski sairastua dementia- eli muistisairauksiin
nousee jyrkästi: kun alle 60-vuotiailla nämä sairaudet ovat epätavallisia, niin 80 vuotta täyttäneistä jo
yli 10 %:lla on tällainen tauti.
Ajokyvyn kannalta ns. kognitio (aivojen tiedonkäsittely, ”hoksottimet”) on aivan keskeistä, jopa
tärkeämpää kuin hyvä näkö. Nimenomaan kyky reagoida asianmukaisesti näköärsykkeisiin on
tärkeä ominaisuus liikenteessä.
Kielellinen sujuvuus ei sen sijaan
ole niin oleellista. Muistisairauksissa muistin heikentyminen on
yleensä ensimmäinen oire, mutta ajamista haittaavat enemmän
taudin edetessä ilmaantuvat muut
kognitiiviset vaikeudet. Dementiassa, kuten monissa muissakin
aivosairauksissa, heikentyy varsin usein henkilön oma kyky tajuta suoritustensa heikentyminen,
mikä on liikenteessä erityisen vaarallista. Terve seniori kyllä huomaa, milloin asiat eivät suju.
Sosiaali- ja terveysministeriön
(STM) laatima ajoterveysohjeisto (löytyy STM :n kotisivuilta) ohjeistaa lääkäreitä ajokykyarvioissa.
Ohjeiden mukaan lievä muistisairaus ei vielä ole ajamisen este ja
tällaisessa vaiheessa ajolupa voidaan myöntää lyhyeksi aikaa,
esim. 6-12 kuukaudeksi. Dementiat aina etenevät ja ajokortin menetys on edessä. Lääkäreillä on myös
lakisääteinen velvoite ilmoittaa
dementiapotilaan ajokyvyttömyydestä poliisille. STM :n ohjeiden
mukaan lääkäri voi rajatapauksissa ottaa kannanotossaan huomioon
sen, missä määrin kuljettaja autoa
tarvitsee, mutta selvissä, vähintään
keskivaikeissa dementiatapauksissa korttia ei voida myöntää vaikka sen menetys johtaisi suuriin arkielämän ongelmiin. Autottomuus
on harvaan asutulla maaseudulla
huomattavasti suurempi ongelma
kuin taajamissa.
Äkilliset sairauskohtaukset ovat
melko yleinen liikenneturmien
syy. Näitä on kuitenkin vaikea ehkäistä, koska monet äkillisistä sy-

dänkohtauksista jne. tulevat ilman
ennakko-oireita. Liikenneturvallisuutta voivat heikentää monet sairaudet, ikäihmisten runsaat lääkitykset sekä alkoholin liikakäyttö.
Terve ikäihminen voi parantaa
ajo-osaamistaan ottamalla autokoulunopettajan ohjauksessa muutamia ajotunteja. Myös liikennesääntöjen tuntemusta on syytä
päivittää: onhan monilla ikäkuljettajilla jo puoli vuosisataa kulunut
ajokortin hankkimisesta! Dementiapotilailla ei kuitenkaan harjoittelu, eikä myöskään lääkitys, pysty
palauttamaan menetettyä ajokykyä. Varoitusmerkkinä heikentyvästä ajokyvystä on kokeneelle kuljettajalle ilmaantuvat pienet
peltikolarit, mm. pysäköintialueilla: parkkiruutu tuntuu ikään kuin
”pienentyvän”.
Ajokorttia varten tehtäviä lääkärintarkastuksia on 70 v. iästä lähtien, yleensä viiden vuoden välein.
Suurin osa näistä tarkastuksista tapahtuu terveyskeskuksissa tai
muualla perusterveydenhuollossa.
Suurin osa ajokorttitarkastuksista on ongelmatonta rutiinia, mutta
yleislääkäreillä on vaativa tehtävä
yrittää löytää tarkistettavien henkilöiden joukosta ne, joiden ajokykyä pitäisi selvittää tarkemmin.
Ongelmia lisää sekin, ettei Suomessa ole vaikeisiin ajokykyarvioihin perehtynyttä keskusta, jolla olisi laajaa osaamista monilta
lääketieteen alueilta. Yksi hyvä ja
halpakin keino tutkia ajokykyä on
käytännön ajokoe.
Liikennelääketiede on pikku
hiljaa saamassa maassamme vankempaa asemaa. Liikenteen turvallisuusvirasto TraFiin on jo palkattu alan osaajia. Lääkärit voivat
kuitenkin vaikuttaa liikenneturvallisuuteen omalla kapealla sektorillaan. Pitää muistaa, että kuljettajilla on oma vastuu siitä, ettei
lähde ajamaan jos tuntee itsensä
väsyneeksi taikka huonovointiseksi. Tämä vastuuntunto on yleensä
ikääntyneiden kuljettajien vahvaa
aluetta.
Martti Nurmisalo
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Asiantuntijoiden matkassa
JALKOJEN HOITOA
Jalkahoitola Kaisa Järveläinen
Taavinkoti, Nauhakuja 2, Espoo
Puh: (09) 4521005
Jalkahoitola Rebecca Ortju
Merikartano, Tyrskyvuori 6, Espoo
Puh: 050 328 45 66

27.6.

Vuoden 1918 tapahtumat Tampereella
ja teatteriesitys

20.–22.7. Saarenmaan oopperajuhlat
Hotelli Arabella
Hotelli Mardi
Hotelli Grand Rose Spa
Hinta sisältää matkat, hotellin 2 yötä aamiaisella
ja oopperaliput.

94 €
291 €
287 €
375 €

3.–5.8.
Viron kartanot ja Leigon järvimusiikkijuhla 382 €
10.–12.8. Viipuri ja Saimaan kanava
441 €
Ilmoittautumiset 09–444774 tai vihdin.liikenne@clarinet.fi

KOULUTTAA ja VALMENTAA
TYÖELÄMÄN KEHITTÄJÄ
VUODESTA 1942
Helsinki

|

Kuopio

|

Turku

| Oulu

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

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

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

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

Kansallisen veteraanipäivän
valtakunnallinen pääjuhla
Barona Areena, Urheilupuistontie 3, Espoo
26.4.
Aseveli-ilta klo 18-20
27.4.
Lipunnosto ja hartaus klo 10-10.30
Lounas klo 11-12.30
Pääjuhla klo 13-14.30
Pääjuhlassa tumma puku ja
kunniamerkit. Pyydämme
yleisöä istumaan paikoillaan
viimeistään klo 12.45.
www.kansallinenveteraanipaiva.fi

RAVINTOLA ALBERGA

ARKKITEHTITOIMISTO
INNOVARCH OY

Lounas-, tilaus- ja teatteriravintola
Leipurinkuja 2
Puh. 09-5123600

Linnoitustie 5, 02600 Espoo
pu. 020 762 1600, www.innovarch.fi
VAHANEN- yhtiöt

Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö Tapiola
tervehtii sotaveteraaneja

VARATTU
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Suomalaisen isänmaan puolustajan
viimeinen matka

Sirpaleet kuoro esiintyi Kalevalan päivänä luonnollisesti värikkäissä kansallispuvuissaan. Kuoroa johti kanttori Tomi Kujansuu. Arkun äärelle hiljennyttiin herkin mielin laulamaan Veteraanin iltahuutoa.
Kuva Paavo Kohtala

Kalevalan päivänä 28.2.2012 esitti Pääkaupunkiseudun Sotaorpojen
Sirpaleet kuoro lämminhenkisen
päiväkonsertin Kaunialan sairaa-

lassa. Tällaisesta laulutervehdyksestä sairaalan sotaveteraaneille on
tullut kuorolle vuotuinen perinnetapahtuma.

Tällä kerralla päivään sisällytettiin yllättävä ja juhlava tilaisuus.
Kuoron sotaorvot saivat laulaen
saattaa sotaveteraani Mikko Kallion viimeiselle matkalleen pitkäaikaisesta hoitopaikastaan Kaunialasta.
Mikko Kallio oli syntynyt
7.10.1925 Hämeenkyrössä. Hän
lähti puolustamaan Suomea vapaaehtoisena 17-vuotiaana. Kesällä
7.7.1944 hän joutui haavoittuneena sotavangiksi Äyräpäässä. Hän
selvisi sotilaana, sotainvalidina ja
sotavankina sodan koettelemuksista, Tämän vuoden helmikuussa
14.2. hän kuoli Kaunialan sairaalassa ja siirtyi 28.2. haudan lepoon
Helsingin Hietaniemeen. Hän oli
yksi niitä Suomen poikia, joka oli
selvinnyt takaisin kotimaahan ja
voinut toimia muun muassa rakennusurakoitsijana Yhdysvalloissa.
Pirkko Koroma

Vilho Mäenpää (1905-2012)
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kosodan perääntymisvaiheen aikana: ”Oltuaan mukana Petroskoin
valtauksessa hänen joukkueensa
oli joutunut mottiin rintamalinjan
ja venäläisten taakse ja heidän yrittäessään päästä läpi Suomea kohti
komppanianpäällikkö, jolla ainoana oli pistooli, ampui laukauksen kohti vihollista, jotka hajosivat
kuin lakovarikset ja suomalaiset
juoksivat läpi omien puolelle.”
Nuorempana Vilho Mäenpää
harrasti monipuolista liikuntaa;
juoksua, hiihtoa ja korkeushyppyä.
Niilo Ihamäki
niilo iham ä ki

Yhdistyksemme vanhin jäsen Vilho Mäenpää kuoli 18.2.2012. Hän
oli syntynyt Ruovedellä 25.6.1905
ja valmistunut kansakoulunopettajaksi Jyväskylän seminaarista.
Myöhemmin hän opiskeli myös
urkuriksi. Mäenpää toimi opettajana ja urkurina Karstulassa. Eläkepäivinään hän asui palvelutalo Hopeakuussa Olarissa.
Anja Kataviston laatimassa
haastattelussa (Espoon Sotaveteraani 3/2007) Vilho Mäenpää
muisteli kansakouluaikansa mieleenpainuvinta tapahtumaa vuonna 1918: ”Opettaja tuli luokkaan,
otti seinältä Venäjän keisarin kuvan ja sanoi: Suomi on nyt vapaa
maa. Se oli suuri hetki, joka jäi ikiajoiksi koulupojan mieleen”.
Haastattelussa kuvailtiin myös
Vilho Mäenpään kokemuksia jat-

Surussa on jotakin, joka vaikuttaa, että se muuttuu iloksi, niin
kuin ruusunnupusta tulee ruusu.
J.J. Jansen
Vilho Mäenpää eli 106-vuotiaaksi

Bussi kaartaa vihdoin Karhumäkeen. Nekin, jotka ovat nuokkuneet viimeiset kilometrit, havaitsevat kaupunkiin saapumisen
viimeistään siitä, että kadunvarressa on kaksi karunlaista puusta veistettyä karhuhahmoa ikään
kuin toivottamassa uupuneet matkalaiset tervetulleeksi.
Äänisen rannalla Itä-Karjalassa
sijaitseva Karhumäki on etäisimpiä alueita, jotka suomalaiset valloittivat jatkosodassa. Kaupunkiin
tultiin 5.12.1941. Pohjoisemmas
Poventsaan on tarkoitus ajaa huomenna katsomaan kaupunkia, jonka venäläiset hukuttivat vesimassojen alle 8.12.1941 räjäyttämällä
Stalinin kanavan sulun.
Itä-Karjala ei näytä kohenevan
venäläisten voimin, mutta EU:n
rahalla näytetään saatavan paljon
aikaan. Suurissa taloudellisissa
ongelmissa tempoileva Euroopan
yhteisö on katsonut aiheelliseksi pumpata tukea Venäjän infrastruktuurin rakentamiseksi. Lähialueyhteistyöksi kutsutulla avulla
rakennetaan upporikkaan valtion
syrjäkulmalle upeita maanteitä
valtaojineen ja levähdysalueineen.
Matkalaiset pyörittelevät kummastuneina päitään, kun suomalainen
radio samanaikaisesti kertoo EU:n
suunnittelevan lainan pyytämistä
Venäjän valtion kassasta!
Everstiluutnantti Ilmari Hakalaa ei tunnu mikään ristiriitaisuus
Venäjällä ihmetyttävän. Paljon hän
on nähnytkin. Hakala on reissannut oppaana ja ryhmien johtajana
Venäjän puolen Karjalassa yli kaksikymmentä vuotta ja matkoja on
kertynyt yhteensä yli neljäsataa.
- Veteraanit eivät enää jaksa matkustaa. Viime kesänä oli mukana
kaksi sotaveteraania, kun puolenkymmentä vuotta sitten heitä oli
sentään useita, kertoo Hakala.
Karjalan kiinnostus heikkenee
Kiinnostus menetettyyn Karjalaan
tuntuu muutenkin vähenevän. Esimerkiksi halu vierailla entisissä
kotipitäjissä on hiipunut. Ne, jot-

Olli Ihamäki

Karjalan matkoissa tapahtumassa
sukupolven vaihdos

Karhumäen keskusaukion laidalla päivystää panssarivaunu

ka itse joutuivat lähtemään, kävivät aikanaan katsomassa tuttuja
paikkoja, mutta eivät enää itse jaksa matkustaa, eikä heidän jälkeläisiään Karjalan laulumaat kiinnosta, kun ne kertaalleen on nähty.
- Yksi myönteinen uusi piirre on
matkalaisten naisistuminen. Olen
ollut oppaana kahdella retkellä,
joilla matkalaisina on ollut ainoastaan sotahistoriasta kiinnostuneita
naisia, iloitsee Ilmari Hakala.
Hakala kertoo, että esimerkiksi reserviupseerit ovat järjestäneet
reissuja, joille otetaan mukaan poikia.
- Joskus pojat ovat valmistelleet esityksiä viime sotien tapahtumista. Se on ollut hienoa ohjelmaa
bussissa. Nuorin poika oli yhdeksän vuoden ikäinen. Pitää sanoa,
että tämä jos mikä on hienoa perinteensiirtoa - juuri sitä, jonka merkitystä veteraanit ovat aina korostaneet, kiittelee Hakala.
Liskoja luolissa
Karhumäki on maastonmuodoiltaan komeaa seutua. Kaupungin
eteläpuolella on korkea kallioinen
mäkialue, jonka uumeniin suomalaiset kaivoivat mittavan luolaston. Ampuma-asemat ovat hyvin
nähtävissä, ja luoliinkin pääsisi,
jos mukaan olisi sattunut kunnol-

lisia valoneuvoja ja kyllin rohkeaa
mieltä. Louhiminen on ollut todella iso urakka. Suomalaiset eivät lopulta tarvinneet järjestelmää kaupungin puolustamiseen. Venäläiset
kertovat, että jälkikäteen luolia on
käytetty jopa diskona.
Karhumäen keskusaukiolla eivät suuren isänmaallisen sodan
muistot hevin unohdu. Aukion laidalla päivystää panssarivaunu ja
menneiden aikojen sankaruudesta muistuttaa vallankumoussankari Kirovin patsas.
Tylyä nykyisyyttä puolestaan ilmentää keskustan tuntumassa oleva vankila-alue, jossa kerrotaan Putinin hampaisiin joutuneen entisen
miljardöörin Hodorkovskinkin kärsivän tuomiotaan vailla minkäänlaisia pehmentäviä elementtejä.
Everstiluutnantti Ilmari Hakalan
asiantuntemus ja tietämys sekä sotahistoriasta että nykyisen Venäjän
tilanteesta on matkan onnistumisen ehto. Matkat ovat omalla tavallaan uuvuttavia, mutta muutama aika kotiinpaluun jälkeen moni
sotahistoriasta kiinnostunut alkaa
odottaa seuraavan kesän retkeä.
Koska Kannas, Syvärin seudut ja
nyt Itä-Karjalakin on koluttu, on
seuraava kohde kenties Rukajärvi.
Olli Ihamäki
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Sosiaalijaosto
Yhdistyksen tukimuodot v. 2012

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

Fysikaalinen avokuntoutus

Lääkärin lähetteellä saadusta avokuntoutuksesta maksetaan tunnuksen omaavalle
sotaveteraanille toistaiseksi enintään 500 euroa per vuosi. Itse maksetusta laskusta tulee
selvitä Kelan taksojen mukaan saatu korvaus. Jäännössummasta voi tehdä korvausanomuksen kuntoutussihteerille.
Viralliselle omaishoitajalle ja yhdistyksessä
aktiivisesti toimivalle pienituloiselle jäsenelle korvaus on 250 euroa.
Poikkeustapauksessa ilman lääkärin lähetettä otetun fysikaalisen hoidon laskun summasta vähennetään Kela-korvausosuutta
yksi kuudesosa.
Vuoden korvausmäärät ovat tällöin enintään
420/210,- euroa
Merkitkää pankkitilinne numero hakemukseenne!

Oulunkylän veteraanikuntoutukseen

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

Jalkahoidot

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

Lääkekorvaukset

Lääkärin veteraanille määräämien lääkkeiden hinnasta korvataan enintään 200 euroa
per vuosi. Korvaushakemukseen liitetään
jäljennös lääkemääräyksestä ja apteekin alkuperäinen/alkuperäiset ostoseriä vastaavat
kuitit. Hakemus lähetetään kuntoutussihteerille.

Silmälasit

Espoon kaupunki korvaa espoolaisen veteraanin silmälasilaskusta 100 euroa.Hakemus
alkuperäisine kuitteineen tulee lähettää kaupungin veteraanipalveluihin (osoite alempana) tai kaupungin toimipisteeseen. Muista
antaa henkilö- ja pankkitilitiedot!
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Yhdistyksen sosiaalijaostolta voi saada lisäavustusta silmälasihankinnoista 250 euroa
joka toinen vuosi.
Jäljennös kaupungille lähetetystä laskusta
henkilö- ja pankkitilitietoineen toimitetaan
kuntoutussihteerille.
Espoon ulkopuolella asuva veteraanijäsen: Jos olet saanut osakorvausta omalta asuinkunnaltasi, mainitse siitä yhdistyksen kuntoutussihteerille lähetettävässä
anomuksessa.
Laskussa mahdollisesti olevaa lääkärinpalkkiota ei korvata.

Kylpyläkuntoutukset

Kylpyläkuntoutuksista ilmoitetaan Espoon
Sotavereraani-lehdessä ja Länsiväylässä.
Sosiaalijaoston tuki ko. kuntoutuksesta on 80/40 %.

Siivous- ym. avustajatoiminta

Espoossa ja Kauniaisissa asuvat RS, RP
ja MR tunnuksen omaavat veteraanit voivat saada vuodessa enintään 10 kpl 30 euron arvoisia maksusitoumuksia, jotka oikeuttavat siivousapuun Lähimmäisapu ry:stä
tai siivous- ym. avustajapalveluihin Uudenmaan avustajatoimintahankkeen kanssa.
Yhdistyksemme veteraanijäsenten lesket ovat jäsenkirjeessä esitetyin ehdoin
oikeutetut saamaan 6 maksusitoumusta/vuosi.
Maksusitoumukset käyttöohjeineen tilataan
yhdistyksen toimistosta puh. 452 5721 arkisin klo 9-12 välisenä aikana.
Palvelut tilataan puhelimitse numeroista
Lähimmäisapu, 4128 188 arkisin klo 8.3012 tai klo 15-17
Uudenmaan avustajapalveluhanke
050 566 5066 arkisin klo 9 - 12.
Huomioi lisäksi, että vuotuisten avustusten
yhteismäärä on rajoitettu, joten kaikki valikoiman edut eivät mahdu enimmäismäärään.
Kulloinkin maksettava tuki lasketaan maksun tapahtumavuoden tueksi, ei siis takautuvasti edellisvuodelle.
Uusille jäsenille yhdistys voi myöntää tukia
vasta vuoden kestäneen jäsenyyden jälkeen.

Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin avustukset

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

Asuntojen maksuton korjausneuvonta

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

Veljestuki

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

Rauhanturvaajaliiton päivystyspuhelin

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

Espoon kaupungin
veteraanipalvelut

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

Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry:n sosiaalineuvoja

Anita Koskinen neuvoo ja opastaa sosiaali- ja terveydenhoidon
kysymyksissä.
Puh. 050 441 4705
Sähköposti:
anita.koskinen@luukku.com

Oikeusneuvonta

Piirin lakimiehet,
varatuomarit Pentti Lehtola,
puh. 0400 401594 ja
Martti Mikkonen, puh.
050 5848736

Aino sai koltun
Suomen lotat suorittivat jo ennen
talvisotaa, mutta erikoisesti sodan
aikana suunnattoman monipuolisen ja arvokkaan työn isänmaan
hyväksi. Lottien toiminta jatkui
edelleen jatkosodan ajan yhä tärkeämpänä tukitoimena sekä rintaman läheisyydessä että kotirintamalla. Kaikkea sitä mitä lotat
tekivät on mahdotonta edes luetella, mutta tulkoon tässä kerrotuksi
pieni anekdootti Oulujoen varressa
sijaitsevan Utajärven pitäjän lottien aktiviteetista.
Oli päätetty järjestää huutokauppa ja arpajaiset, jotta voitaisiin hankkia muun muassa rintamalle lähetettävien lämpimien
vaatteiden valmistukseen tarvittavaa materiaalia. Tarvittiin kypäränsuojuksia, villasukkia ja villapaitoja, turkisliivejä ja lapasia,
joissa oikean käden lapasessa oli
oma erillinen sormi peukaloa ja
etusormea varten. Se etusormihan
oli liipasinsormi.
Paikallinen kirkkoherra oli erittäin suopea tälle tärkeälle tapahtumalle. Hän antoi auliisti lottien
käyttöön rukoushuoneen huutokaupan pitopaikaksi. Kaikki huutokaupattava tavara ja arpajaisvoitot oli saatu lahjoituksena pitäjän
yrityksiltä ja yksityisiltä ihmisiltä. Tavaraa oli rukoushuone tulvillaan. Utajärven Osuuskauppa
oli lahjoittanut huutokaupattavaksi Johannes Takasen pääteokses-

ta ”Aino” tehdyn 60 cm korkean
kipsijäljennöksen. Vuonna 1876
veistetty marmorinen alkuperäinen
Aino on Ateneumissa kaiken kansan ihailtavana. Sekä pääteos että
pieni kipsinen Aino esiintyvät niin
sanotussa Eevan puvussa.
Nähtyään
rukoushuoneessa
alastoman Aino-veistoksen meni
kirkkoherra vähän hämilleen, mutta päättäväisesti hän ilmoitti lotille, ettei rukoushuoneessa voi
huutokaupata tuollaista esinettä, olkoon tarkoitus kuinka hyvä
tahansa. ”Sille on tehtävä mekko”, oli kirkkoherran sitkeä vaatimus. Eräs tapahtuman puuhalotista tiedettiin osaavaksi ompelijaksi
ja Ainon vaatettaminen annettiin
hänen tehtäväkseen. Jostakin löytyi valkoista sideharson kaltaista
kangasta, josta lotta sitten ompeli
käsin veistoksen suloja verhoavan
”koltun”, kuten lotta sitä itse lapsuutensa Jämsän murteella kutsui.
Kolttu piti ommella suoraan veistoksen päälle, koska kipsiset käsivarret eivät taipuneet valmiiksi
tehtyihin hihoihin. Lopuksi Aino
sai vielä vyötärölleen sinisestä
silkkinauhasta tehdyn vyön ja nyt
”Hän” oli valmis huutokaupattavaksi eniten tarjoavalle. Muistan
miten vanhempani nauroivat tälle
koomiselle Ainolle, mutta mitäpä
tuosta. Tarkoitus pyhitti keinot.
Aino-patsaan kipsisen veistoksen osti paikallinen apteekkari,

KEVÄTRETKI HILAAN
TIISTAINA 29.5.2012

Lähtö Espoon aseman pysäkiltä klo 9.00, Viherlaakso 9.15, Leppävaara 9.20, Tapiola 9.30. Paluu
klo 14.30 samaa reittiä. Ilmoittautuminen retkille Espoon sotaveteraanien toimistoon puh.09-452
5721 arkisin klo 9-12.
Kaikki eri järjestöihin kuuluvat veteraanit
tervetuloa

joka sisäpiiritietona oli vaimoltaan
saanut kuulla, että Takasen Aino
on nyt lottien huutokaupassa myytävänä. Vapaamielisinä kulttuuriihmisinä apteekkaripariskunta oitis palautti Ainon alkuperäiseen
asuunsa ja sijoitti sen kunniapaikalle upeaan kustavilaistyyliseen
saliinsa. Siellä se tuntui olevan kotonaan. Tämän olen itsekin ollut
toteamassa, kun vierailimme vanhempieni kanssa apteekkarin kodissa ”korvikkeella”. Olin tuolloin
10-vuotias. Vuonna 1885 kuollut Johannes Takanen sai nyt levätä rauhassa, sillä tämä klassisvoittoisten, mutta raikkaan lyyrisesti
nähtyjen naisfiguurien muotokuvaaja ei juuri puettuja malleja veistänyt.
Lottien huutokauppa- ja arpajaistapahtuma oli menestys. Hankituilla varoilla voitiin nyt ostaa
suuri määrä villalankaa ja muuta
materiaalia rintamalle lähetettävien asusteiden valmistukseen. Vaatteet menivät Kainuun rintamille
Suomussalmelle ja muun muassa
Raatteen tielle, missä joukkomme
saavuttivat 40 asteen pakkasessa
erään historiamme merkittävimmistä voitoista.
Pekka Kontu
Ompelijalotan poika
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Kirjallisuus

Kenraalit lähituntumassa

Itsenäisyyden aikana Suomessa
on ollut 353 kenraalia tai amiraalia. Gustav Hägglund on valinnut
heistä 15 – otoksen, joka Hägglundin mukaan ”ilmentää erilaisia
taustoja, karriäärejä, ajanjaksoja ja
persoonallisuuksia”.
Hauskat episodit elävöittävät
muutenkin sujuvaa tekstiä. Saamme tietää mm., kuinka jääkärikenraali Woldemar Hägglundin
sääret tulivat jatkosodan aikana
ihottumasta niin pahoille vereslihoille, etteivät saappaat mahtuneet
siteiden päälle. Kun Mannerheim
saapui Petroskoihin tarkastukselle, komendantti otti hänet vastaan
tohveleissa. Tämä ei chevalier kaartin kasvattia miellyttänyt, ja
Hägglund siirrettiin tarkastavaksi
kenraaliksi.
Tykistönero Nenonen rakasti
venäläissyntyisen vaimon mukaan
”vain kanuunoitaan”.
Jarl Lundqvist oli lyhyen ajan
puolustusvoimain
komentajana
heti sodan päätyttyä. Lundqvist
meni Neuvostoliiton myötäilys-

Lauri Sutela torjui Neuvostoliiton puolustusministeri Ustinovin ehdotukset
yhteisistä sotaharjoituksista. Gustav Hägglund kuvaa Sutelaa puolustuksen lukoksi. Sutela Jaakko Valtasen seurassa.

sään monen mielestä vaarallisen
pitkälle, kun hän arvioi, että Suomen puolustusvoimain ainoa tehtävä oli ”enemmän tai vähemmän
kiinteässä yhteistyössä Neuvostoliiton kanssa huolehtia Suomen
läntisen sekä lounaisen rannikon turvaamisesta”. Suomen ja
Neuvostoliiton välisen aseellisen konfliktin mahdollisuus oli
”poissuljettu ainaiseksi ajaksi.”

Espoon Sotaveteraanien
Naisjaoston kevätretki
Mustion Linnaan 23.5.2012
Retken hinta 20 euroa, sisältää
kuljetuksen, opastuksen Mustion Linnassa
sekä lounaan. Mahdollisesti käynti Fiskarsissa.
Lähtö klo 10.00 kulttuurikeskuksen edestä
.
Ilmoittautumiset viimeistään 7.5.2012
mennessä: Liisa Sihtola puh. 050 080 1510

Lundqvistin hautajaisissa puhui
työväenliikkeen veteraani ja pasifisti Yrjö Kallinen. Lundqvist
omisti Helsingissä useita kivitaloja ja hänellä oli myös merkittäviä
maaomistuksia. Mutta Lundqvistin kuoleman jälkeen pesän varallisuus kuihtui suuriin verovelkoihin.
Adolf Ehrnrooth joutui Kakskerran talossaan penninvenyttäjäksi, kun kenraalin eläke ei riittänyt
kattamaan kaikkia menoja. Tyttären mukaan perhe söi joskus jopa
homeista leipää.
Kirja ei kuitenkaan ole pelkkiä
skandaalinkäryisiä tarinoita. Se on
myös itsenäisyyden ajan historiaa, kun henkilökuvaukset alkavat
”Karjalan jääkäristä” Woldemar
Hägglundista ja päättyvät ”puolustustahdon apostoliin” Adolf
Ehrnroothiin. Mukana ovat mm.
”loistava kenttäupseeri ja surkea
komentaja” Yrjö Keinonen, ”puolustuksen lukko” Lauri Sutela ja
”puolustuspolitiikan taituri” Aimo
Pajunen.
Kirja riisuu kenraalit virkapuvuistaan ja pukee heidät kotitakkiin.
Niilo Ihamäki
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sa - kuva

Gustav Hägglund, Pasi Jaakkola, Matti Simula:
Värikkäät kenraalit.
384 s. Otava.

sa - kuva

Rauman paraati

Paraatia vastaanottamassa kenraali Sakari Simelius.

Syksyllä 1963 järjestettiin Rauman ympäristössä sotaharjoitus,
joka taisi olla suurin, mitä sodan
jälkeen on yhtenäisenä järjestetty.
Harjoituksen johtajana toimi 2. divisioonan komentaja, kenraaliluutnantti Adolf Ehrnrooth. Teemana oli mereltä suoritettu keltaisten
maihinnousu, jota siniset torjuivat. Maihinnousijoita komensi
vastikään Uudenmaan sotilasläänin komentajaksi nimitetty eversti Yrjö Keinonen.
Rajavartiolaitoskin
osallistui
vähäisillä joukoillaan harjoitukseen. Kaakkois-Suomen rajavartiostosta tuli osasto ja toinen Rajakoulusta Lohjalta. Ennakolta oli
tullut tieto, että harjoituksen päätyttyä järjestetään Raumalla paraati, johon kaikki harjoitusjoukot osallistuvat. Rajavartiostojen
Esikunta oli sitä mieltä, että kun
on kyse paraatista, pitää tietysti
olla puettuna myös paraatipukuun.
Niinpä jokainen mies, niin kantahenkilökunta kuin varusmiehetkin saivat käskyn pakata paraatipukunsa lakista jalkineisiin saakka
pahvilaatikkoihin, jotka sitten kuljetettiin aikanaan valmiiksi paraatipäivän aamuna kokoontumispaikalle.
Mitään paraatikatselmusta ei
näin suurelle joukolle voitu jär-

jestää tilan ja ajanpuutteen vuoksi, vaan ainoastaan ohimarssi, joka
sekin kesti yli kaksi tuntia. Ohimarssin otti vastaan puolustusvoimain komentaja jalkaväenkenraali Sakari Simelius. Kadun varsille
olivat kokoontueet toimitusta seuraamaan kaikki kynnelle kykenevät raumalaiset ja varmaan moni
lähikuntalainenkin. Puolustuslai-

toksen joukoilla oli yllään sama
maastopuku, jolla he olivat viikon
ajan yhtä mittaa rämpineet syksyisessä korvessa.
Joukko toisensa jälkeen marssi ohitse nuhruisissa ja nokisissa ”marimekoissaan”. Kun sitten rajavartioston miehet tulivat
näkyviin silitetyissä puvuissaan,
kiiltävissä kengissään, hienot nahkakäsineet kädessä ja kantahenkilökunnalla kravatti kaulassa,
kuului katsojajoukosta hämmästyneitä huudahtuksia: ”Keitä nuo
ovat! Mistä nuo ovat tänne tulleet!
Eihän nuo ole missään sotaharjoituksissa olleet! Mitä ne täällä tekevät!” j.n.e? Koko hieno idea kääntyikin päälaelleen. Rajamiehet
huomasivat olevansa äkkiä vähemmän miellyttävän huomion kohteena. Ohimarssista selvittyään oli
mielessä ajatus: ”Tästä kaupungista on päästävä pois ja äkkiä.” Sekään ei kuitenkaan heti onnistunut.
Yksi puuttui joukosta, oli jonnekin hävinnyt. Lähetettiin etsintäpartio, joka hajaantui kaupungin
katuverkkoon. Puuttunut ilmestyi, mutta nyt puuttui yksi etsijöistä. Vihdoin saatiin kaikki koolle
ja voitiin jättää tämä epäilyttävältä tuntuva miljöö taakse ja suunnata autojen keulat kohti kotiseutua.
Veijo Pimiä

Mannerheimin autot
Lehtemme viime numerossa julkaistussa Mannerheim ja kulkuneuvot-kirjan esittelyssä hämmästeltiin, miten Mannerheimilla oli
varaa ylläpitää kalliita autoja, joita lähetettiin korjattaviksi Ranskaan asti.
Mannerheim-tutkija Paavo Friman kertoo, että kaikki Mannerheimin autot eivät olleet hänen
omiaan, vaan autoliikkeet ja ystävät luovuttivat autoja kuljettajineen hänen käyttöönsä. Lisäksi
monet Mannerheimin autot olivat virka-autoja, sillä Mannerheim
toimi noina aikoina mm. Liittopankin, myöhemmän Helsingin
Osuuspankin, isännistön puheenjohtajana. Lisäksi hän oli puolus-

tusneuvoston puheenjohtaja sekä
Punaisen Ristin ja Mannerheimin
lastensuojeluliiton johdossa. Näissä tehtävissä hän sai myös ajopalveluja.
Joulukuussa 1941 luovutettiin
Mannerheimille Hitlerin lahjana
saman vuoden Mercedes-Benz.
Syntymäpäivänään kesäkuun neljäntenä päivänä 1942 Mannerheim
sai Hitleriltä kolme maastoautoa.
Mannerheim vaihtoi nämä autot
vuoden -38 Packardiin jättäessään
Tasavallan presidentin viran vuonna 1946.
Kaikkiaan Mannerheimilla oli
käytössään toista kymmentä autoa
kuljettajineen.
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Äidin suru
Rauhan tulosta oli kulunut jo noin kahdeksan kuukautta. Senaikaisen varusmiesten olot alkoivat vakiintua, asuminen, ruokailu ja kaikkinainen huolto
toimivat niin kuin ne pula-aikana vain
voivat toimia. Koulutus ja järjestys
muutenkin alkoivat muistuttaa rauhan
ajan armeijan toimia.
Kuljetuskalustosta oli kuitenkin puute. Nekin autot, jotka olivat käytettävissä kärsivät varaosien ja renkaiden
puutetta. Niinpä ne jotka olivat ajokunnossa, joutuivat liikkumaan joskus yöllä
ja päivällä. Oma ajojärjestykseni oli selkeä, ensin aamulla haetaan lääkäri
asunnoltaan, otetaan varuskunnasta
posti ja mukaan tulevat ihmiset, heidät
kaikki viedään kaupunkiin, lääkäri sairaalaan ja henkilöt kuka minnekin. Sen
jälkeen käydään postissa ja takaisin varuskuntaan. Sieltä otetaan pari sotilaskotisisarta mukaan ja päävarastolle hakemaan muonatäydennystä. Joskus tuli
kuitenkin poikkeuksia sääntöön.
Eräänä yönä hieman puolenyön jälkeen päivystäjä tuli herättämään minut
tuuppimalla minua nyrkillään kylkeen,
ei mitenkään hienovaraisesti. Ylös ja äkkiä, auto käyntiin niin kuin olisi jo, odotat autossasi, luti tulee mukaan, onko
selvä. Vähemmälläkin potkimisella,
mutisin, mutta hän oli jo mennyt. Kiirehdin kuitenkin autolle koska ymmärsin etteivätt tässä mutinat auta. Auton
käynnistäminen puukaasuaikaan vaati
hieman aikaa, onneksi oli kesä ja lämmin. Olin jo valmiina kun luutnantti
juoksi takkiaan napittaen autolle.
Kaupunkiin, sanoi esimies, jatkaen varusteidensa kiinnittämistä. Mitään selityksiä ei tullut ja kysyä ei sopinut, joten käänsin kohti kaupunkia
ja aloin ajamaan. Matka sujui, sanaakaan ei vaihdettu ennen kuin olimme
kaupungin pääkadulla. Poliisilaitokselle, kuului
seuraava lyhyt käsky. Ei vieläkään mitään selitystä ajon
tarkoituksesta. Ajoin poliisilaitokselle,
jonka edessä kadulla seisoi meitä odottamassa keski-ikäinen siviilipukuinen
mies.
Hän ahtautui meidän väliimme istumaan, oli vihainen ja murisi jotain turhasta yötyöstä. Nyt oli luutnantinkin
sanottava jotakin, päävarastolla oli tapahtunut jotakin vakavaa, mies oli menettänyt henkensä joten tällaiset asiat on
hoidettava heti. Poliisikin lakkasi murisemasta joten jatkoimme hiljaista ajoamme kohti päävarastoa.
Päävarasto oli minulle tuttu paikka,
kävinhän siellä melkein joka päivä ja
tunsin myös melkein kaikki siellä olevat vartiomiehet. Varasto oli melko suu24

ri, korkealla piikkilanka-aidalla varustettu alue. Portin sisäpuolella, melko
lähellä sitä sijaitsi vartiomiesten parakki jossa majaili puolijoukkueen verran
vartiomiehiä. Paikka oli tarkasti vartioitu, joten se edellytti noinkin suuren miehityksen.
Ajoimme suoraan parakin eteen, ovi
oli auki ja apeannäköisiä miehiä seisoskeli oven edustalla. Joku miehistä teki
ilmoituksen luutnantille: ”Alikersantti
Jokunen ampui itsensä noin kello kymmenen aikaan.”Menemme sisään sanoi
poliisimies, joka nyt ehkä huomasi mitä
varten hänet oli hälytetty. Kukaan ei saa
poistua, lisäsi hän sisään mennessään.
Parakki oli tyhjä miehistä, ensi silmäyksellä ei huomannut mitään outoa, paitsi
jos huomasi katsoa lattialle, yhden sänkyparin välistä pilkottivat miehen jalat,
toinen jalka saappaineen ja toisesta jalasta oli saapas riisuttu. Muutama askel
vielä ja alkoi näkyä koko mies. Hän makasi selällään sänkyjen välissä, housut
ja paita päällä, kivääri oli pudonnut kädestä ja miehen toinen käsi vielä aseen
päällä. Vilkaisu ylöspäin oli sellaista siivoa että siitä on turha puhua. Mikäli katsoi kattoon niin huomasi pian mitä kivääri leuan alle asetettuna tekee. Tässä
vaiheessa herrat huomasivat että minäkin olin paikalla. Kuljettaja voi poistua,
sanoi poliisi, joka tässä tilanteessa oli ottanut johdon käsiinsä.
Lähdin enemmän kuin mielelläni
ja liityin ulkona olevaan vartiomiesten
joukkoon.
Koska kaikki tunsimme toisemme,
oli minun helppo saada tiedot tapahtumista. Tuli sellainen tunne että jokainen
halusi puhua asiasta. Jokunen oli toiminut sinä päivänä vartioiden tarkastajana,
tehden kierroksensa oman aikataulunsa mukaan. Noin kymmenen aikaan hän
oli palannut kierrokseltaan, alkaen puhdistaa asettaan. Siihen ei kukaan kiinnittänyt huomiota, sehän kuului tehtävään.
Aikansa asettaan räpläiltyään hän riisui
asetakkinsa ja toisen saappaansa ja sitten pam...
Parakissa olevat pelästyivät, jotkut
nukkuvat hyppäsivät pystyyn, yleinen
kiroilu ja meteli. Kukaan ei heti tajunnut kuinka vakavasta asiasta oli kysymys. Kun karmiva totuus selveni, parakki tyhjeni koska huomattiin että mitään
ei ollut tehtävissä. Hetken siinä kiroiltiin
ja ihmeteltiin, kunnes joku huomasi että
oli tehtävä ilmoitus esimiehelle. Ja nyt
oli tilanne tämä.
Jonkin ajan kuluttua luutnantti ja poliisi ilmestyivät. Me huomasimme jälleen olevamme armeijassa. Meillä oli
esimies joka tiesi mitä tehdä. Te, otatte
vartiot vastuullenne ja pidätte huolta että
kaikki jatkuu säännöllisesti, te kannatte
ruumiin kellariin NO 2, peitätte huolellisesti ja lukitsette ovet, Te kaksi pesette lattian ja te kaksi pesette katon. Alikersantti vastaa että työt tulevat tehdyksi

ja parakki hiljenee tasan tunnin päästä.
Se oli selvää, kyllä herra luutnantti vastattiin monesta suusta. Auto käyntiin ja
menoksi, se oli tarkoitettu minulle.
Omalta kohdaltani tämä surullinen
tapaus ei ollut loppuun käsitelty. Noin
viikkoa myöhemmin luutnantti käski
minut toimistoonsa. Teille tulee nyt hieman vaikea kuljetus, teidän täytyy viedä
varastolla itsemurhan tehneen alikersantin ruumis kotipitäjäänsä. Kaksi omaista tulee mukaanne varastolle ja he opastavat koska tuntevat tiet. Sinne on pitkä
matka, noin kaksisataa kilometriä, joten
varustautukaa riittävällä pilkemäärällä.
Arvasin jo lähtiessäni että matka oli
omaisille raskas, mutta en voinut mitenkään aavistaa kuinka raskas siitä tuli.
Varastolla odottivat vainajan äiti ja sisko, molemmat itkienhillittömästi. Nostimme arkun varoen lavalle, sitoakin se
täytyi, tiet olivat kuoppaisia.
Äitiä ei millään tahtonut saada hyttiin mutta pääsimme lopulta kuitenkin
lähtemään.
Kahdensadan kilometrin matka puukaasu autolla ja senaikaisilla teillä kesti, melkein kuusi tuntia kului ennen kuin
pääsimme perille. Koko ajoajan äiti ja
sisko puhuivat kuolemasta ja Jumalan
rankaisuista, pelastuksesta ja taivaaseen
pääsystä. Välillä hillitön itkukohtaus,
viha Jumalaa ja ihmisiä kohtaan. Pahinta oli minusta se, että he kysyivät minulta oliko se vai tämä asia oikein kun näin
oli päässyt tapahtumaan. Kuinka minä
olisin voinut tietää, kuinka yhdeksäntoistavuotias poika olisi osannut vastata
elämän lopullisiin kysymyksiin.
Yritin lohduttaa parhaani mukaan
siinä kuitenkaan onnistumatta. Vihdoin
olimme perillä.
Sain apua arkun nostamiseksi lavalta. Hyvästelin siskon, äiti oli jo niin väsynyt että tuskin pysyi jaloillaan. Lausuin vielä kerran pahoitteluni ja lähdin
ajamaan.
Ajelin syvissä aatoksissa kohti tukikohtaa. En ajatellut niinkään vainajaa,
hän oli tiensä valinnut, saanut ehkä mielenvikaisuuskohtauksen tai muuten kyllästynyt koko touhuun ja päättänyt valita lyhyemmän tien. Ajattelin itseäni ja
koko meidän ikä-luokkaamme ja koko
maan nuorisoa. Olimmeko tulleet tunneköyhiksi kylmiksi ihmisiksi, jotka eivät enää surreet tai pystyneet suremaan
tuntemansa ihmisen kuolemaa. En ollut huomannut minkäänlaista suremisen merkkiä kenessäkään, en esimiehissä enkä kavereissakaan. Asia hoidettu ja
sillä siisti. Oliko sota sinä lyhyenä kesänä, jolloin meidän ikäluokkamme oli
mukana, jättänyt meihin lähtemättömiä
merkkejä. Toivottavasti ei, toivottavasti
elämä joka vielä oli edessämme, opettaisi meille enemmän lähimmäisrakkautta ja empatiaa.
Eero Sillanpää

Kenraali puhui asiaa
Tapiolan palvelutalon luentosali oli ääriään myöten täynnä
2.4.2012, kun kenraali Jaakko
Valtanen esitelmöi ajatuksistaan
turvallisuuspolitiikasta ja maanpuolustuksesta. Puolustusvoimat
ovatkin olleet esillä paljon julkisessa keskustelussa.
Kylmä sota on leimannut kansainvälistä politiikkaamme. YYAsopimus oli sekä ongelmallinen,
että rauhoittava tekijä suhteessamme Neuvostoliittoon. Puolustusvoimat tukivat maamme puolueettomuuspolitiikkaa.
Ainoa
vastustajamme oli Neuvostoliitto,
vaikkei siitä puhuttu.
Toisen maailmansodan jälkeen
useissa Euroopan maissa elettiin
5-6 vuotta ilman yleistä asevelvollisuutta. Suomessa se säilytettiin, mikä takasi myös suuren reservin. Meillä olikin 80-luvulla yli
miljoonan miehen koulutettu reservi. Kun ulkoiset uhat vähenivät 90-luvulla, puolustuksen määrärahoja leikattiin enemmän kuin
muilta valtion toimialoilta. Neuvostoliiton hajoaminen pienensi
uhkaa. Nyt uhat ovat uusia; terrorismi, huumeet, rikollisuus, ilmastonmuutos, jopa taudit. Puolustusvoimat ovat suurissa muutoksissa.
Jos armeijaan tarvittaisiin miehiä
35-vuotiaaksi, merkitsisi se sataatuhatta miestä, mutta kun reservissä ollaan 60-vuotiaaksi asti, ikäluokat tältä väliltä voisivat muodostaa
kodinturvajärjestelmän.
Joukko-osastokeskustelu on ollut vilkasta. Varuskuntien lakkauttaminen on tässä vain sivujuonne,
kun ikäluokat pienenevät. Puolustusvoimat maksavat jokaisesta
käytetystä neliömetristään vuokraa valtiolle. Armeijan tehtävänä on antaa sellainen uskottavuusviesti, ettei meille kannata yrittää
hyökätä. Sillä on ennaltaehkäisevä vaikutus, vaikka media puhuu
mieluummin kansainvälisistä manöövereistä. Maamme korkea koulutustaso parantaa joukkojemme
toimintakykyä. Yleinen asevelvollisuus on demokraattinen ja isänmaallinen valinta. Asevelvollisar-

meija on kustannustehokkaampi
kuin ammattiarmeija. Kokonaiskustannus on laskelmien mukaan
vain kolmannes palkka-armeijasta. Ammattiarmeijalle eivät myöskään kelpaisi nykyiset kasarmit.
Heillä olisi myös perheet asutettavina.
Suomi on EU:n jäsen. Siitä odotettiin paljon, mutta saatiin paljon
byrokratiaa, tosin myös samalla
vapaa Eurooppa, jossa kaikki ovat
taloudellisesti sidottuina toisiinsa. Suomen liittoutumattomuus on
ollut taas esillä. Ehdokkaat presidenttikilvassa olivat NATOon liittymistä vastaan.
Mikä on turvallisuuden tulevaisuus, kun emme ole enää puolueettomia. Iso osa EU-maista on
antanut osan puolustusvoimistaan
NATOn käyttöön. On väärä kuvitelma, että USA määrää ja vetää
muut joka selkkaukseen. Joka maa
on itse päättänyt osallistumisestansa. Sama pätee kriisinhallinnassa
ja rauhanturvaamisessa.
Me olemme Amerikan pelon ja
Venäjän uhan vankeja henkisesti. Onko Venäjä uhka? Venäjä on
mutkikkaalla tiellä kohti demokratiaa. He puhuvat suurvalta-asemastaan ja aikovat käyttää 500
miljardia euroa armeijansa uudistamiseen. Mistä sellaiset summat
voidaan ottaa? Venäjän armeijasta 80 prosenttia on etelärajoilla,
ei se Suomea vastaan varustaudu.
Pietarin turvallisuus sitä kyllä huolestuttaa. Siksi NATO on Venäjälle vihollinen, joka voisi Suomen
kautta hyökätä Pietariin. Nykytila
on meille ihan hyvä.
Venäjä on aloittanut armeijansa uudistukset. Historia on opettanut, että ruuti on pidettävä kuivana. Väitetään USAn toimivan
NATOssa itsevaltiaan tavoin, pitäen intresseistään kiinni Lähi-idässä. Kestimme vuosikymmenien
ajan Neuvostoliiton painostuksen,
kyllä me kestäisimme NATOnkin painostuksen. Kolme kertaa on
USA pelastanut Euroopan sodassa. Ydinaseet Euroopassa on syy
pitää heidät täällä. Tosin Euroopan

maiden pitäisi hoitaa Eurooppa,
USA voisi hoitaa muun maailman.
Jos olisimme uhan alla, NATO-jäsenyys voisi olla hyvä, mutta se
olisi vastavuoroista. Sopivat ehdot NATOon liittymiseen voisimme neuvotella. Sellaista NATOa
ei olekaan, joka tulisi sankoin joukoin apuun, jos meillä ei olisi omia
asevoimia. Yleinen mielipide vierastaa NATOon liittymistä, kuten
nykyhallituskin. Jäsenyys vähentäisi spekulaatioita Venäjän uhasta. Venäjä pelaa Suomella järjestämällä tasaisin välein mediakohuja.
Altistamme siten itsemme Venäjän pelolle. Suomen kansainvälinen asema on vakaa ja arvostettu.
Suorituskykyiset puolustusvoimat
ehkäisevät ennalta. Jos asevelvollisuus poistuu, tulee palkka-armeija tilalle. Siitä seuraisi lisää kuluja ja huonompi paikallispuolustus.
Puolustustahto syntyy yleisestä
asevelvollisuudesta. Sillä saadaan
koteihin myös oikeat maan puolustamisen arvot.
Martti Nurmisalo
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Palvelutalon Sali oli täpötäynnä
5.3.2012, kun HYKS:in iho- ja allergiasairaalan ylilääkäri, dosentti
Olli Saksela esitelmöi kuvallisesti erikoisalastaan miten luomiin ja
ihomuutoksiin pitää suhtautua.
Luomet jaettiin eri ryhmiin. Sarveiskalvokerroksen paksuuntumat,
seborroiset keratoosit, joita myös
ikäluomiksi tai rasvaluomiksi kutsutaan, ovat aivan ihon pinnassa,
eivätkä ne ole vaarallisia. Sitä vastoin ihon pigmenttisolut eli melanosyytit, jotka ovat läiskiä ihon
sisällä, yleensä ohkaisen, ehjän
kalvon alla, vaativat lähempää tarkastelua. Ammattilaisen on helppo
nähdä ero.
Vaikeat ihosyövät alkavat ihon
ylimmistä kerroksista. Peräti 90
% ihosyövistä saa alkunsa UV-säteilystä, siis auringosta tai solariumista. Näiden syöpien yleistyminen on suurta, koska vaatetus
aurinkorannoilla on vähentynyt ja
etelään matkustaminen pikarusketuksineen talvisin on tullut muotiilmiöksi.
Noin puolet kaikista syövistä kuuluu ihosyöpien ryhmään.
Ihosyöpiä on kolmenlaisia: okasolu-, pigmenttisolu- sekä tyvisolusyöpiä. Australiassa ja Uudessa Seelannissa niitä esiintyy
30 kertaa Suomea enemmän. Ihosyöpien määrä kasvaa iän karttuessa. Syinä ovat runsas elinaikana saatu auringon määrä ja huono
suojapukeutuminen, yhdistettyinä alun perin Englannista tulleiden valkoihoisten punatukkaiseen
ja helposti palavaan ihotyyppiin.
Lapsena palanut iho altistaa myös
vanhemmiten ihosyöpiin. Varhainen diagnoosi helpottaa toimenpiteitä ja nopeuttaa paranemista.
Kasvava uusi ihomuutos, toistuvasti rikkoutuva pinta, ympäristöstä poikkeavan näköinen kasvain,
jopa vanhan, vuosia olleen luomen
muuttuminen ovat tunnusmerkkejä. Näissä on harvoin kipua tai kutinaa.
Melanooma on kirjava, kasvava,
epämuotoinen läiskä, joista osa on
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jopa pigmentittömiä. Ne pystyvät
lähettämään etäpesäkkeitä, joiden
hoito on vaikeata. Nämä eivät ole
myöskään automaattisesti rusketusvyöhykkeellä. Vanhan luomen
uusi muutos on yksi tyyppi.
Basaliooma eli tyvisolusyöpä
on haavautuva, rikkoutuva möykky, joka voi olla sienimäinen. Se
on onneksi helppohoitoinen.
Carinoma spinocellulare, aurinkokeratoosi eli okasolusyöpä
on hiekkapaperimainen, aurinkovaurioinen ihon muutos, joka
ei ole vielä syöpä. Se on hoidettava ajoissa. Huulisyöpä on okasolusyöpä huulessa. Hoitoennuste
sillekin on hyvä.
Melanooma on ihosyövistä vaarallisin. Silti 80 % potilaista on
elossa viiden vuoden jälkeen taudin toteamisesta. Noin neljännes
sairastuneista kuolee melanoomaan. Jos hoito viivästyy, nelosvaiheeseen ehtineestä melanoomasta kuolleisuus on jo 95 %. Jos
tauti havaitaan alussa, parantuminen on varma lähes aina. Okasolusyövistä valtaosa paranee.
Tyvisolusyöpä ei lähetä etäispesäkkeitä.

M AT T I K A LT O K A R I

Miten suhtautua luomiin ja
ihomuutoksiin

Olli Saksela

Onneksi kaikki ihosyövät ovat
näkyvissä aina jo alkuvaiheessaan.
Tuntemattomat ihomuutokset kannattaa aina näyttää lääkärille, samoin muista luomista poikkeavat.
Niistä tetaan näytepala tai kasvain
poistetaan. Suomessa poistetaan
valtaosa ihosyövistä paikallispuudutuksella. Analysoinnin viivästyminen huonontaa paranemisennustetta.
Martti Nurmisalo

Konserttimatka Tampereelle
torstaina 14.6.2012, Tampere-talo klo 19.00
Tampere Filharmonia -orkesteri
johtaa Hannu Lintu
solistina Karita Mattila
sellisti Anssi Karttunen
Kustannukset sosiaalijaoston tuella
- veteraanit kustannuksitta
- puolisot ja lesket 20 €
- muut 37,50 €
Lähtö klo 15.00 Kulttuurikeskuksen edestä
paluu n. klo 23.30 samaan paikkaan
Varaukset: Kaija Inberg 050–365 23 00 27.4. mennessä

Presidenttien sotilasarvoista
Tiedän, että Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on kapteeni, mutta
minua kiinnostaa
tieto siitä, millaiset sotilasarvot
ovat entisillä presidenteillä Mauno
Koivistolla ja Martti Ahtisaarella.
M/22

Mooseksen kirjassa kerrotaan, että
Jaakob paini tuntemattoman, eli
enkelin, kanssa
koko yön ja voitti tämän aamulla
(1.Moos. 32).
Pan suola kiinnostaa
Vaimo vaatii ostamaan Pan suolaa
ja väittää, että se on tavallista suolaa terveellisempää. Tietääkö kenttäpostimestari, mikä tekee siitä terveellisemmän.
Kotirauha vaarassa

Vuonna 2010 miesten keski-ikä oli
40,0 ja naisten 42,8 vuotta. Satavuotiaita oli 622, miehiä 93 ja naisia 529.
Pandoran lippaasta
Luin äskettäin yleisöosastokirjoituksen, jossa käsiteltiin pahoja asioita; tappoja, kavalluksia ja kaikenlaisia kriisejä. Kirjoittaja sanoi,
että paha leviää kuin Pandoran lippaasta. Hän ei tarkemmin selittänyt, minkälaisesta lippaasta on
kysymys ja siksi kysynkin sieltä
postimestarilta, mitä hän tietää tästä salaperäisestä lippaasta.
Kalevi

Mauno Koivisto on alikersantti ja
Martti Ahtisaari kapteeni.
Jaakobin painista on kyse
Kun ihminen joutuu ratkaisemaan
jotain hyvin vaikeaa asiaa, sanotaan, että se on kuin Jaakobin painia. Mistä tuo sanonta mahtaa olla
peräisin?
Unto

Pan suola sisältää terveellisiä ravintoaineita, kuten kaliumia, magnesiumia ja lysiiniä. Haitallista
natriumia siinä on vähemmän kuin
tavallisessa suolassa.
Ihmisten keski-ikä kiinnostaa
Ihmisen keski-ikä on kohonnut viimeisen sadan vuoden aikana, mutta
mieltäni askarruttaa, mikä mahtaa
olla nykyään ihmisten keski-ikä.
Itsekin ikämies

Pandoran lipas kuuluu kreikkalaiseen mytologiaan. Sen mukaan ensimmäinen nainen lähetettiin maailmaan lipas kainalossa. Häntä
kiellettiin avaamasta lipasta, mutta kiusaus voitti ja nainen raotti
lippaan kantta. Silloin sieltä levisi
maailmaan sairauksia ja onnettomuuksia. Vain toivo jäi lippaaseen.
Pandoran lipas kuvaa siten kaiken
pahan leviämistä.

Kuntoutusta Helsingissä
sotainvalideille ja sotaveteraaneille
Wilhelmiina Helsingin Pikku Huopalahdessa on erikoistunut ikäihmisten
asumis-, kuntoutus- ja hoivapalveluihin. Wilhelmiina tarjoaa monipuolista,
eri elämänvaiheet huomioivaa kuntoutusta, hoivaa ja huolenpitoa viihtyisässä asuinympäristössä. Hoitohenkilökuntamme on tukenasi ympäri
vuorokauden.
Soita 09 4734 7462 ja kysy lisää tai tutustu palveluihimme
www.wilhelmiina.fi. Tervetuloa Wilhelmiinaan!

Taavetti Laitisen katu 4, 00300 Helsinki, www.wilhelmiina.fi
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Aho-Viinasen sinivihreän hallituksen
(26.4.1991 – 13.4.1995) työeläkeleikkaukset1993-95
Lähtökohta työeläkeleikkauksille
Vuoteen 1992 saakka oli voimassa laki, jonka mukaan työnantaja
maksoi työntekijöidensä työeläkemaksut. Vuoden 1993 alusta lukien
astui voimaan laki, jonka mukaan
työntekijät itse pantiin maksamaan
työeläkemaksunsa. Professori Teivo Pentikäinen käytti tästä tapahtumasta nimitystä palkan alennus, johon SAK:n ei olisi pitänyt suostua.
Työntekijäin työeläkemaksun perintä alkoi kuitenkin vasta vuoden
1996 alusta lukien. Samanaikaisesti vuosina 1993 – 95 Aho - Viinasen hallituksen esityksestä eläkeläisten eläkkeitä ”leikattiin työntekijäin
työeläkemaksujen vuoksi”. Järkevää
perustetta tälle menettelylle ei ollut.
Kysymys olikin mielivallasta, jonka
Viinanen kiteytti historiaan jääneeseen slogaaniinsa: ”Eläkkeet voitaisiin puolittaa, koska eläkeläiset eivät
hallitse eläkeasioita.”
Eläkkeiden leikkaukset ”työntekijäin työeläkemaksun vuoksi
1993-95”
Aho-Viinasen hallitutuksen esityk-

sestä eduskunta hyväksyi Työeläkelain (TEL) 9§:n mukaisen indeksin
pistelukuun seuraavat prosentuaaliset vähennykset työntekijäin työeläkemaksujen vuoksi seuraavasti:
1993: 1,3 %
1994: TEL- indeksin tarkistusta ei
tehty ollenkaan. Tarkistus tältä vuodelta olisi ollut 1,5 % Tämän vuoksi ajalla 1993-94 eläkkeiden nousu
olisi ilma leikkauksia ollut yhteensä 2,8 %.
1995: Sama mielivaltainen meno
jatkui. Työntekijäin työeläkemaksun
vuoksi eläkkeitä leikattiin 0,5 %.
Katteeton lupaus
Joka vuosi Aho-Viinasen hallituksen esitykseen Eduskunnalle eläkeleikkauksista vuosina 1993-95
sisältyi maininta: ”Vuoden 1996
alusta lukien palataan TEL -indeksin 9§:n mukaiselle uralle.” Toisin
sanoen eläkeleikkaukset puretaan
vuoden 1996 alusta lukien.
Aho-Viinasen hallituskausi päättyi 13.4.1995 ja Lipponen – Niinistön ykköshallitus aloitti.
Millainen sitovuus edellä mai-

nituilla Aho-Viinasen hallituksen
lupauksilla oli? Lipponen- Niinistön hallitus jätti nuo edeltäjä-hallituksen aiemmin antamat lupaukset
täyttämättä.
Yhteenvetoa:
1. Vuosien 1993 -95 työeläkkeiden
leikkaukset ovat edelleenkin voimassa.
2. Leikkaukset koskevat vain niitä henkilöitä, jotka olivat eläkkeellä 1993-1995.
3. Leikkaukset ovat kasvaneet ja
kasvavat edelleenkin kumulatiivisesti eli korkoa korolle.
4. Työeläkelaitokset ovat saaneet ja
edelleenkin saavat miljoonien eurojen katteettomat tuotot.
5. Leikkausten kohteeksi ovat joutuneet sodanaikaiset ikäluokat.
Näistä selvimmin tilastoitu ryhmä
ovat
rintamaveteraanitunnuksen
omaavat nais- ja miespuoliset sotaveteraanit. Heidän määränsä on tällä hetkellä noin 50 000.
Esko Posti

Asiantuntijamatemaatikolta pyytämäni taulukkolaskelma Aho - Viinasen hallituksen vuosien 1993-95
leikkausten vuoksi.
Eläkeikäisten työeläkemenetykset TEL -indeksileikkausten vuoksi yhteensä vuosilta 1993 - 2010 vuoden 1992
työeläketason mukaan, brutto.
Eläke
1992
mk/kk
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
11 000
12 000
15 000
20 000
25 000
30 000
28

Eläkemenetys
19932010
64 059
85 413
106 765
128 119
149 472
170 825
192 178
213 532
234 885
256 238
320 298
427 063
533 829
640 594

Eläkemenetys
keskimäärin
mk/v

mk/kk

3 559
4 745
5 931
7 118
8 304
9 490
10 677
11 863
13 049
14 235
17 794
23 726
29 657
35 589

297
395
494
593
692
791
890
989
1 087
1 186
1 483
1 977
2 471
2 966

Suhteellinen eläke menetys, %
– 7,9
– 7,9
– 7,9
– 7,9
– 7,9
– 7,9
– 7,9
– 7,9
– 7,9
– 7,9
– 7,9
– 7,9
– 7,9
– 7,9

Eläke
1992
€ kk
505
673
841
1 009
1 177
1 346
1 514
1 682
1 850
2 018
2 523
3 364
4 205
5 046

Eläkemenetys
19932010
10 774
14 365
17 957
21 548
25 139
28 731
32 322
35 914
39 505
43 096
53 870
71 827
89 784
107 740

Eläkemenetys
keskimäärin
€/v

€/kk

599
798
998
1 197
1 397
1 596
1 796
1 995
2 195
2 394
2 993
3 990
4 988
5 986

50
66
83
100
116
133
150
166
183
199
249
333
416
499

Palstarinteen
kesä 2012
Pohjoisen toimintajaoston ja sosiaalijaoston yhdessä järjestämissä
tilaisuuksissa on vapaa ruoka ja linja-autokuljetus. Harras toivomus:
ilmoittautukaa näille päiville, tulitte
sitten linja-autolla tai omalla autolla. Viime kesänä tuli Palstarinteelle kerran kymmenkunta henkilöä,
jotka eivät olleet ilmoittautuneet.
Emännillä oli hankala tilanne,
kun piti jännittää ruuan riittävyyttä. Linja-autokuljetukseen ilmoittautuneiden lukumäärästä riippuu,
minkä kokoinen linja-auto tilataan.
Nämä sosiaalijaoston tuella järjestettävät päivät on tarkoitettu jäsenille ja kannattajajäsenille.

To 03.05.

Kevättalkoot

Hoitokunta

Ti 22.05.

Virkistyspäivä

PT, SO

To 07.06.

Virkistyspäivä

PT, SO

Pe-su 22.-24.6.

Kaikkien yhteinen juhannus- Hoitokunta
juhla

To 12.07.

Virkistyspäivä

PT, SO

Pe-la 03.-04.08.

Avoimien ovien päivä

Hoitokunta

To 16.08.

Ohjelmallinen kesäjuhla

PT, SO

To 30.8.

Virkistyspäivä

PT ,SO

To 06.09.

Palstarinne päivä

PT

To 27.09.

Syystalkoot

Hoitokunta

Isäntä: Vilho Åkerlund, puh. 863 8442 tai 050-3030712
Emäntä: Anja Hukkanen, puh. 050-5940 435
Ilmoittautuminen Kari Närhille, puh. 040-491983 tai
esv.pohjoinen@gmail.fi
tai Pirkko Heikkiselle, puh. 596 862.
Tilaisuuksista ilmoitetaan myös Länsiväylässä.

Kaunialan hoitama avustajatoiminta 2005-2011
TE -keskus hyväksyi projektituen
koko ajaksi. Kunnat ovat osallistuneet kustannuksiin, samoin myös
asiakkaat itse. Avustajia on perehdytetty ja koulutettu yksilöllisesti.
Yli neljän kuukauden työllistyminen avustajatoiminnassa on
onnistunut hieman vajaalle sadalM AT T I K A LT O K A R I

Uusimaalaisia pitkäaikaistyöttömiä on aktivoitu työelämään viimeisen seitsemän vuoden aikana
Kaunialan ohjaamassa ”avustajat
matkalla ammattiin”-projektissa.
He ovat antaneet tärkeän lisän sotainvalidien ja veteraanien erityispalvelujärjestelmään. Uudenmaan

Ritva Vestenius-Konttinen
johti Kaunialan avustajatoimintaa

le pitkäaikaistyöttömälle. Heistä
oli 70 % työelämässä myös viime
vuoden lopussa. Avustajina he olivat hyvin motivoituneita ja saivat
lisää itseluottamusta ja varmuutta. Kotikäyntejä kertyi parhaimmillaan 8500 vuodessa. Asiakastalouksia on ollut vuosittain jopa
kuusi- ja puolisataa. Kuuden tunnin työpäivänä on keritty avustamaan kahta asiakasta. Palveluja on
annettu invalideille, veteraaneille sekä heidän leskilleen. Toiminta on laajentunut yli kahteenkymmeneen Uudenmaan kuntaan. Sen
tehtävänä on ollut täydentää kunnallista ja yksityistä kotihoitoa.
Avustajille on painotettu kiireettömyyttä, johon kuuluu asiakkaan
kanssa keskusteleminen. Myös saman avustaja-asiakassuhteen pysyvyys on koettu tärkeäksi. Palautetta on saatu, pääosin myönteistä.
Projektituki Kaunialaan loppui
tämän vuoden alusta. Siksi toiminta siirrettiin Sotainvalidien Veljesliiton Uudenmaan piirin johdettavaksi. Nyt on siis aika välittää
avustettujen vilpittömät kiitokset
kaikille avustajille, sekä asianosaisille projektin vetäjille Kaunialan
Sotavammasairaalassa.
Martti Nurmisalo
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TOIMINTAKALENTERI

Kevät-kesä 2012
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 10.00-11.30
(Eero Rasanen). Ilma-aseammunta Tuulimäen liikuntatilat maanantaisin klo 13-14 ja torstaisin klo 12-13 (Väinö Rantio). Petankki Tuulimäen liikuntatilat
torstaisin klo 10.30-12
(Aimo Tissari). Hiihtotapahtumat. Kuntoliikuntajaoston erikoistapahtumista Länsiväylässä. Toimintaryhmät kokoontuvat koko vuoden kesäkuukausia lukuun ottamatta.
Toimintakalenterissa käytetyt lyhenteet
EHT Espoon hengellinen toimikunta, HA Hallitus, KI
Kirkkonummenjaosto, KJ Kulttuurijaosto, KR Kuoro,
KU Kuntoliikuntajaosto, LE Lehtijaosto, NA Naisjaosto, PT Pohjoinen jaosto, SO Sosiaalijaosto, SY Soitinyhtye, TU Tukineuvosto, VJ Valistusjaosto, EKK
Espoon kulttuurikeskus, TPK Tapiolan palvelukeskus, TUU Tuulimäen väestönsuoja, UKV Ukonvaajan toimisto.

HUHTIKUU
Viikko 16
Espoon Sotaveteraanilehti 2/2012 ilmestyy. LE
Ma 16.4.
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. Esitelmien aiheet, katso erillinen ilmoitus lehdessä. VJ
Ma– to 16.–19.4.
Kuntoloma Lamminniemen hyvinvointikeskuksessa. Pertti Sirén puh.044-030 3142. Katso tarkemmat tiedot lehdestä 1/2012. SO.
Ma 23.4.
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. VJ
15.30 Naisjaoston sisarilta. Vieraana kirjailija Panu
Rajala. NA
Kansallisen veteraanipäivän tapahtumat
Espoo
To 26.4.
18–20 Aseveli-ilta Barona Areenassa. Kahvitarjoilu.
Kaupunki
30

Pe 27.4.
10 –10.30
Lipunnosto ja hartaus. Barona Areenalla.
Ovet saliin avataan 9.30.
11–12.30
Lounas veteraaneille Honkahallissa Barona
Areenan vieressä.
13–14.35
Pääjuhla Barona Areenassa. Tumma puku,
kunniamerkit. Vapaa pääsy.
Lisätietoa: Ohjelma ja Espoon sisäiset bussikuljetukset:
www.kansallinenveteraanipaiva.fi
Viestintäpäällikkö Outi Huida, puh 09-816
23302, järjestelytoimikunnan sihteeri.
Viestintäjohtaja Satu Tyry-Salo, puh. 09-816
22112 juhlatoimikunnan sihteeri. EHT, KR
Kirkkonummi
11.15 Seppelten lasku, kaksikielinen sanajumalanpalvelus Kirkkonummen kirkossa, lounas ja
juhla. KI
26.–27.4.
Puolustusvoimien kalustonäyttely järjestetään
Barona Areenan edustalla.

TOUKOKUU

Mahdollinen kevätretki. KR
Vaellus joko Nuuksiossa tai Salmenkartanossa.
Ilmoitus Länsiväylässä. KU
Su–la 29.4.–5.5.
Sosiaalijaoston tukema terveysmatka Fra Mareen Viron Haapsaluun. Etuoikeus veteraanitunnuksen saaneilla. Varaukset: Anna-Liisa
Laurila puh. 050-563 7799. KJ, SO
To 3.5. Kevättalkoot Palstarinteellä. Hoitokunta
Ma 7.5.
15.00 Naisjaoston simamatinea kaikille TPK:ssa.
Espoon Sotaveteraanikuoro ja Tapiolan Voimistelijoiden Lunettaret esiintyvät. NA
Ti 8.5.
13.00 Veteraanitapaaminen seurakuntatalolla. KI
Su 20.5.
Kaatuneiden muistopäivä
10.00 Espoo
Muistopäivän tilaisuus tuomiokirkon seurakuntasalissa.

Kirkkonummi
Seppelten lasku, kaksikielinen sanajumalanpalvelus kirkossa ja kahvitilaisuus seurakuntatalolla. KI
Su–su 20.–27.5.
Sosiaalijaoston tukema kuntoutusloma Viimsi-kylpylässä. Ilmoittautuminen : Sinikka
Lallukka puh. 050-514 6010. SO
Katso tarkemmat tiedot lehdestä 1/2012. SO
Ti. 22.5.
Virkistyspäivä Palstarinteellä. Linja-autokuljetus ja maksuton ruokailu. Ilmoittautuminen
Pirkko Heikkinen puh. 09-596 862. PT, SO.
Ke 23.5.
Kevätretki Mustioon ja mahdollisesti Fiskarsiin. Bussikuljetus ja lounas. Tied. Liisa Sihtola puh.050-080 1510.NA
To 24.5.
Kulttuurijaoston järjestämä bussimatka Sastamalaan Tyrvään Pyhän Olavin kirkolle. Tiedustelut ja varaukset Anna-Liisa Laurila puh.
050-563 7799. KJ
Ti 29.5.
Kevätretki Hilaan. Lähtö Espoon aseman pysäkiltä klo 9.00, Viherlaakso 9.15, Leppävaara 9.20, Tapiola 9.30. Paluu samaa reittiä klo
14.30. Ilmoittautuminen Espoon Sotaveteraanit ry:n toimistoon puh: 09-452 5721 arkisin
klo 9-12. Kaikki eri järjestöihin kuuluvat veteraanit tervetuloa. EHT
10.45

KESÄ-HEINÄKUU

Laivaristeily, aika avoin. KI
Palstarinteen tapahtumat kesäaikana
To 7.6. Virkistyspäivä, ilmoitus Länsiväylässä. Linja-autokuljetus ja vapaa ruokailu. Ilmoittautuminen Kari Närhi puh. 040-491 983 tai esv.
pohjoinen@gmail.com tai Pirkko Heikkinen
puh. 09-596 862. PT, SO
Pe–su 22.–24.6.
Yhteinen juhannusjuhla. Hoitokunta.
To 12.7 Virkistyspäivä. Linja-autokuljetus ja vapaa
ruokailu. Ilmoittautuminen kts. edellinen ilmoitus. PT, SO
Pe–la 3.–4.8.
Avoimien ovien päivät, hoitokunta.
To 16.8 Ohjelmallinen kesäjuhla. Bussikuljetus ja vapaa ruokailu. Ilmoittautuminen kts aikaisempi ilmoitus. PT, SO.
To 30.8. Virkistyspäivä. Linja-autokuljetus ja vapaa ruokailu. Ilmoittautuminen kts. aikaisempi ilmoitus. PT, SO
To 6.9.
Palstarinnepäivä. PT
To 27.9. Syystalkoot, hoitokunta.
Kesäkuu jatkuu
Ke–to 6.–7.6.
Suomen Sotaveteraaniliiton XXV liittopäivät ja Naisjärjestö ry:n liittokokous
ja sisarpäivät Tampereella.

Viikko 24
To 14.6.
19.00

Huilukonsertti ja taidenäyttely Kirkkonummella. KI

Kevätkonserttimatka Tampereelle. Kts. ilmoitus lehdestä. Ilmoittautuminen 27.4.
mennessä. KJ
Ke 27.6. Kulttuurijaoston matka: Kesäpäivä Tampereella. Sotahistoriaa vuodelta 1918 ja Pyynikin kesäteatterissa ”Kuuma kesä 1985”.
Katso ilmoitus lehdestä. Tied. ja ilm. Rauno Riikonen puh. 040-835 2907. KJ

ELO-SYYSKUU

Valatilaisuus Upinniemessä. Aika avoin. KI
Retki kotimaassa, aika avoin. KI
Kuoro esiintyy Kaunialassa kerran kuussa. KR
To 2.8. Espoon Sotaveteraani-lehden 3/2012 aineiston viimeinen jättöpäivä. LE
Pe 31.8.Kuoron syyskauden ensimmäinen harjoitus.
KR
Ti 4.9.
9-15 Laululeiri Hvittorpissa. KR
Ke 5.9. Tanssit EKK:ssa. NA, SY
Su–la 9.9.–15.9.
Kunto-ja virkistyspäivät Fra Mare-kylpylässä Haapsalussa. Tiedustelut Sinikka Lallukka
puh. 050-514 6010. SO
Ma 10.9.
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa.
Aiheet kts. erillinen ilmoitus. VJ
15.30 Naisjaoston syyskauden avaus. NA
Ti 11.9.
13.00 Veteraanitapaaminen seurakuntatalolla. KI
Viikko 38
Espoon Sotaveteraanilehti 3/2012 ilmestyy. LE
Ma 17.9.
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. VJ
Ma 24.9.
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. VJ
15.30 Naisjaoston sisarilta. Aihe avoin. NA
Valistusjaoston esitelmätilaisuudet
syksyllä 2012
Tapiolan Palvelukeskuksessa
maanantaisin klo 14.15
16.4. Dosentti Hannu Rautkallio
Uutta tietoa jatkosodan loppuvuosista.
23.4. Johtaja Antti Mäkinen
Suunnitelmat Tapiolan kehittämiseksi ja niiden toteutuminen
10.9.

Professori Marja-Riitta Taskinen
Valtimoterveyden uhkakuvia

17. 9.

Fil.lis. Sakari Närvänen
Alitajunnasta

24.9.

Aihe avoin
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Näillä pärjää
Meillä on vaimon kanssa aika samanlainen
maku monien asioiden ja paikkojen suhteen. Jos lähdemme mökille, pistäydymme
tankkaamassa ABC:llä ja täytämme samalla
ruokakassin. Välillä piipahdamme vaikkapa
Fransmannissa herkuttelemassa tai lomailemassa Sokos Hotelleissa.
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Lähde: Tampereen Sotaveteraani -lehti

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

