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Kasper Heleniuksen 100-vuotissyntymäpäivää vietettiin Kaunialassa tammikuun 27. päivänä. Rintamaveli Yrjö Granlund puhui ja Anja Katavisto nostatti runsaan juhlaväen ylös huutamaan Kasperille kolminkertaisen eläköön-huudon. Kasperin entisestä asuintalosta Soukan veteraanitalosta oli tullut useita entisiä naapureita Kasperia tapaamaan. Heidän onnittelunsa mahtavan kukkalaitteen kera
esitti Armi Hirvonen. Jouko Toimela lauloi Eino Leinon ehkä kauneimpaan runoon sävelletyn laulun
Tuoksut vanamon ja varjot veen, niistä sydämeni laulun teen.
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KANSALLISTA VETERAANIPÄIVÄÄ vietetään taas huhtikuun
27. päivänä, nyt 27. kerran. Valtakunnallinen pääjuhla pidetään
Jyväskylässä. Espoon kaupungin
järjestämä veteraanijuhla on Espoon Kulttuurikeskuksessa. Kirkkonummen kunta tarjoaa veteraaneille lounaan jumalanpalveluksen
jälkeen.
VETERAANIPÄIVÄ syntyi,
kun Kalevi Sorsan johtama hallitus julisti vuonna 1986 huhtikuun
27. päivän kansalliseksi veteraanipäiväksi ja varasi 300 000 markan
suuruisen määrärahan valtakunnallisen juhlan järjestämiseen. Juhlapäiväksi valittiin huhtikuun 27. päivä, jolloin Lapin sota päättyi 1945.
ENSIMMÄISTÄ JUHLAA
vietettiin Lahden urheilukeskuksen
päähallissa. Juhlaan tuli lehtiselostuksen mukaan 10 000 veteraania,
mm. Tasavallan presidentti, sotaveteraani Mauno Koivisto. Puolustusvoimain komentaja, kenraali
Jaakko Valtanen, sotaveteraani
hänkin, esitti puolustusvoimain tervehdyksen.
Juhlapuheen piti akateemikko
Matti Kuusi, Ohtan lohkon legendaarinen valistusupseeri. Juhlaselostuksen mukaan Kuusi piti ”yhden suurista puheistaan”. Puheellaan ”hän valloitti yleisönsä, joka
puhkesi puheen kestäessä useamman kuin kerran kättentaputuksiin
ja jopa hillittyyn nauruun”. Mestarillinen sanankäyttäjä Matti Kuusi
puuttui myös veteraanipäivän tulevaisuuteen. Sitä puheen kohtaa on
syytä vieläkin miettiä: ”Meistä veteraaneista riippuu, mitä tästä perinteestä kehittyy. Sitäkö vain, että
meidät eturivin kalkkikset kerran
vuodessa kootaan kuuntelemaan
jokapaikan julkkisten höpinöitä.”

kaita, veteraaneja kunnioittavia. Eri
sukupolvet ovat niissä kohdanneet
toisensa ja luoneet siltoja sukupolvien yli. Veteraanipäivän aattona
koulut ovat kutsuneet veteraaneja
kertomaan kokemuksiaan, ja monet
koulut ovat juhlissa luovuttaneet
hankkimiaan varoja veteraaneille. Näin ovat nuoret Espoossakin
toimineet. Veteraanipäivän tunnus
Veteraaneja ei jätetä – nuoria ei
unohdeta toteutuu.
MYÖS ULKOMAILLA – mm.
Espanjan Aurinkorannikolla, Ruotsissa ja USA:ssa asuvat veteraanit
viettävät veteraanipäivää musiikin,
runon ja keskustelun merkeissä.
ENSIMMÄISESSÄ juhlassa
piispa Jukka Malmivaara - talvisodan nuorin majuri – puhui aiheenaan Paavalin sanat: ”Me emme lannistu”. Veteraanipäivänä on
nytkin hyvä hiljentyä miettimään
Paavalin vakuutusta: ”Vaikka ulkonainen ihmisemme murtuukin, niin
sisäinen ihmisemme uudistuu päivä
päivältä” (2. Kor. 4:18).
HYVÄÄ VETERAANIPÄIVÄÄ!
		

Niilo Ihamäki

Teuvo Salminen
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MYÖHEMPIIN JUHLIIN saapuneet veteraanit ovat saaneet todeta, että akateemikon varoitukset on
muistettu. Juhlat ovat olleet arvok3

Puheenjohtaja

On suuri kunnia saada kirjoittaa
Espoon Sotaveteraanien puheenjohtajan pyynnöstä tällä palstalla. Eino Luostarinen lähettää lukijoille
terveisensä.
Kun jatkosodan aattona syntynyt
ja vain hämärästi sodan muistava
saa tällaisen tehtävän, on se merkki
tarpeesta saada tunnuksen omaavien veteraanien joukkoon uusia
vastuunkantajia. Edellisestä lehdestämme saatoinkin ilolla todeta, että
uusia jäseniä on liittynyt yhdistykseemme runsaasti.
Veteraanien korkea ikä tuo väistämättä mukanaan jaksamiseen
liittyviä ongelmia. Monen yhdistyksemme toiminnassa vuosikymmeniä mukana olleen mielessä käy
ajatus vastuun ja tehtävien luovuttamisesta nuoremmille. Siihen
nuorempien ikäpolvien on oltava
valmiita. Yritämme oppia ja toivon
mukaan pystymme kunniakkaita
perinteitä jatkamaan.
Liittomme johdossa, piireissä ja
paikallisyhdistyksissä ympäri maan
on meneillään vastuun siirto nuoremmille, joilla on kaksi tärkeätä
tehtävää: veteraanien hyvinvoin-

nista huolehtiminen ja veteraanien
työllä saatujen, itsenäisen ja vapaan
maan kansalaisille kuuluvien arvojen ylläpitäminen ja jatkaminen
oman ja tulevien sukupolvien keskuudessa.
Jälkimmäinen edellyttää kasvamista arvojen kunnioittamiseen
lapsesta alkaen. Tässä työssä kasvattajilla – vanhemmilla, isovanhemmilla ja opettajille – on vastuu.
En voi tässä yhteydessä olla korostamatta koulujen, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen ilmapiirin
merkitystä nuorille elämän perusarvojen omaksumisessa. Kun opettaja
ymmärtää arvot oikein, hän opettaa oikein ja hänen oppilaansakin
useimmiten antavat arvoa samoille
asioille! Myöhemmin aikuisena
nämä jakavat samat arvot omille
lapsilleen.
Tilanne oli toisenlainen 1970-luvulla, jolloin nuori aikuisväestö
– opettajat mukaan lukien – joutui etsimään lasten kasvatuksessa
välttämättömiä elämän arvoja ristiriitaisten näkemysten perusteella.
Nykyään nuoret ymmärtävät perusarvojen merkityksen, koska poliittisen ilmapiirin vapautuminen,
aikuisten asenteet ja opetussuunnitelmien muutokset ovat yhdessä
selkeyttäneet elämän asenteita.
Arvoisat Veteraanit,
pyydän - itsekin jo seniorikansalaisena - kaikkia vointinsa mukaan
pysymään toiminnassa mukana,
seuraamaan maailman menoa ja
ottamaan asioihin kantaa. Kaikki toiminta pitää mielen virkeänä,
vaikka kroppa välillä kenkkuilee!

Yhdistyksessämme on 1990-luvun
loppupuolella suoritettu Espoon
Museon opastuksella perinteen tallentamiseksi suuri määrä veteraanien haastatteluja. Ne on tallennettu
sen aikaisille tallennusvälineille eli
C-kaseteille. Niitä on suuri määrä ja
ne ovat nyt museon hallussa. Vaikka ne ovat hyvässä tallessa, on vaan
huoli siitä, että nauhat saattavat ajan
mukana magnetoitua ja tuhoutua.
Olisi siis saatava pelastettua ne, eli
muutetuksi ne herkiltä magneettinauhoilta nykyaikaiseen digitaaliseen muotoon.
Tämä kuitenkin maksaa, eikä
meillä ole varoja siihen. Yhdistyksellä ja museolla on kuitenkin ystäviä. Ison Omenan Yrittäjäyhdistys
on ojentanut auttavan kätensä ja
tarjoutunut maksamaan osan tästä
työstä. Siitä suuret kiitokset näille
yrittäjille.
Eero-Juhani Juhola

Hyvää kevättä ja kesää
Yrjö Viitasaari
varapuheenjohtaja

Ukonvaajan toimisto

on avoinna kesälläkin,
mutta on perjantaisin suljettuna
(kesä-, heinä- ja elokuu)
Oikein hyvää kesää kaikille!
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Toiminnanjohtaja

Ukonvaajan toimisto
on suljettu
perjantaina 10.5.2013
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

Yhdistys järjesti viime vuonna 770 tilaisuutta
Kevätkokous kutsui kunniajäseneksi Stig Roudasmaan
lemä tilikertomus hyväksyttiin ja
hallitukselle myönnettiin tili- ja
vastuuvapaus.
Syyskokouksessa pidettäviä vaaleja varten valittiin aiemmin valittu,
Pekka Tuomiston puheenjohdolla
toimiva vaalivaliokunta.
Naisjaosto kahvitti osanottajat.
Liisa Nyfors

K u v a : M a tt i K a l t o k a r i

littiin Raimo Riikonen, sihteereiksi Eero-Juhani Juhola ja Liisa Nyfors. Viime vuoden toimintakertomuksesta selvisi, että yhdistyksellä
oli viime vuonna 772 eri tilaisuutta,
joissa oli noin 9 000 osallistujaa.
Toimintakertomus ja taloudenhoitaja Marja Nurmisalon esitte-

Naisjaosto otti vastaan kokoukseen ilmoittautumisia

K u v a : M a tt i K a l t o k a r i

Espoon Sotaveteraanit ry:n kevätkokous pidettiin Tapiolan palvelukeskuksessa 25.3.2012. Kokouksessa oli 64 jäsentä.
Kokousta avatessaan puheenjohtaja Eino Luostarinen kiitti naisjaostoa yhdistyksen tukemisesta.
Poisnukkuneiden muistoa kunnioitettiin hiljaisella hetkellä Pekka
Konnun soittamaa Narvan marssia
kuunnellen.
Piirin puheenjohtaja Erkki Merikallio ja puheenjohtaja Luostarinen jakoivat kunniamerkkejä ansioituneille jäsenille. Piirin kultaisen
ansiomerkin sai Hannu Pohjanpalo, Sotaveteraaniliiton ansioristin
Hannu Särkiö ja kultaisen ansioristin Paavo Salo.
Piirin toiminnanjohtaja Rauno
Loukkola ilmoitti, että veteraanien kuntoutuksen ja kotiin vietävien
palvelujen määrärahoja on kuluvalle vuodelle lisätty.
Kokouksen puheenjohtajaksi va-

Eino Luostarinen, Hannu Pohjanpalo, Paavo Salo, Hannu Särkiö ja Erkki Merikallio.
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K u v a : M a tt i T i i s a n o j a

Sota-arkisto
osana Kansallisarkistoa

Sota-arkistoa ei enää ole olemassa
itsenäisenä yksikkönä vaan se on
osa Kansallisarkistoa vuoden 2008
alusta lähtien. Se on osa Kansallisarkistoa samoin kun muidenkin eri
hallinnon alojen, kuten sosiaali- ja
terveysministeriön, valtionvarainministeriön ja muiden hallinnonalojen arkistot. Sen tehtävänä on
säilyttää pysyvästi säilytettäväksi määritelty osa puolustushallinnossa syntyvästä tiedosta tuleville
sukupolville. Kansallisarkisto on
normaali julkinen arkisto. Tutkijoiden lisäksi arkisto palvelee myös
harrastelijoita, meitä tavallisia kansalaisia.
Kansallisarkistossa on puolustushallinnon materiaalia yli 40 hyllykilometriä. Siihen on liitetty myös
Sotilaslääkintäarkisto. Arkistossa
on lisäksi autonomian ajan suomalaisen sotaväen asiakirjat aina
vuodesta 1812 lähtien. Lähes puolet
aineistosta on vuosien 1939–1945
sotien asiakirjoja. Tämä aineisto
6

on kuitenkin osittain järjestämättä,
sillä arkiston resurssit ovat olleet
riittämättömät. Vuoteen 2015 mennessä sodanajan asiakirja-aineistot
on asianmukaisesti kunnostettu ja
luetteloitu.
Asiakkaana Kansallisarkistossa
Eniten veteraaneja ja heidän omaisiaan kiinnostaa miehen, isän tai
isoisän vaiheet erilaisissa tehtävissä
sodan aikana. Arkiston asiakirjoista tulevat näin ollen kysymykseen
kantakortit, ansioluettelot, sotapäiväkirjat jne. Arkisto ylläpitää Menehtyneiden tiedostoa, josta löytyy
tietoja sodissa 1939–1945 kuolleista puolustuslaitoksen palveluksessa olleista miehistä. Lotta-Svärdjärjestön ja Suojeluskuntien arkistot ovat myös Kansallisarkistossa.
Näin ollen lottana palvelleiden naisten vaiheista voi myös saada tietoa.
Kansallisarkiston kotisivulta (Arkisto.fi) löytyvät tarvittavat sähköiset luettelot ja tietokannat.

Ennen tutkimuksen alkua on
hyvä tutustua aiheeseen tarkemmin. Tutkittavasta on tarpeen tietää ainakin nimi, syntymäaika ja
-paikka. Nämä tiedot löytyvät kirkonkirjoista tai väestörekisteristä.
Kaikkein parasta on, jos tallella
on asianomaisen sotilaspassi. Siitä selviää kaikki oleellinen tieto,
kuten joukko-osasto, ylennykset,
kunniamerkit, osanotto taisteluihin jne. Jos passia ei ole, kannattaa tiedustella kantakorttia, josta
löytyvät yllämainittujen tietojen
lisäksi palvelustiedot, esimiesten
antama henkilökohtainen arvostelu ym. Henkilöasiakirjoja ovat
pääasiassa kantakortit ja nimikirjat. Ne sisältävät sekä julkisia että lain mukaan salassapidettäviä
tietoja (esim. terveystiedot). Lain
mukaan asiaan vaikuttaa henkilön
kuolemasta kulunut aika. Lyhyesti
sanottuna: mikäli henkilön kuolemasta on kulunut yli 50 vuotta,
kantakortin tiedot ovat julkisia ja

asiakkaan käyttöön voidaan antaa
koko kantakortti kaikkine liitteineen. Jos henkilön kuolemasta on
alle 50 vuotta, arkaluonteiset tiedot
potilastietoja lukuunottamatta saa
käyttöönsä muun muassa sukututkimukseen. Mikäli kohdehenkilö on
elossa, vaaditaan hänen suostumuksensa tietojen saamiseen. Muuten
kantakortista annetaan vain julkiset
tiedot. Tarkempia tietoja saa Kansallisarkistosta.
Ennakolta kannattaa tutustua
kirjallisuuteen ja sotien historiaan
yleensä, se auttaa liittämään hajanaiset tiedot toisiinsa. Perusfaktojen
selvittyä alkaa koko tutkimustyön
mielenkiintoisin vaihe: sen yksikön
sotapäiväkirjojen, taistelukertomusten ja erilaisten käskyjen tutkiminen, johon tutkittava omainen on
kuulunut. Yksittäiset palaset loksahtavat kohdalleen ja alkaa hahmottua se tilanne, johon perheen
sotilas on osallistunut. Hän ei itse
ole paikan päällä ehkä pystynyt ta-

juamaan kokonaisuutta ja sen selviäminen antaa itsetuntoa: missä
kaikessa olenkaan ollut mukana.

meille kuvan siitä, mitä kaikkea sodan aikainen sukupolvi on joutunut
kokemaan.

Perhearkiston merkitys
Monella perheellä on komeroiden
perukoissa tai ullakolla vanhoja papereita, kunniamerkkejä ja esineitä,
jotka on sinne unohdettu.
Ne kannattaa tutkia tarkemmin.
Erikoisen arvokkaita ovat henkilökohtaiset kirjeet ja postikortit,
kalenterit sekä valokuvat. Niiden
viestit kertovat siitä, miten ruohonjuuritasolla asiat koettiin. Miltä tuntui isästä ja äidistä, kun pojat olivat
rintamalla, entä perheenäidistä, joka pienten lasten ohella joutui hoitamaan kotona myös miesten työt?
Miten kestettiin pelko omaisen kohtalosta? Entä miltä tuntui miehistä
elämä rintamalla jatkuvassa vaarassa ja huoli kotiväen pärjäämisestä?
Näitä tietoja ei saa virallisista asiakirjoista. Henkilökohtaisen tiedon
liittäminen viralliseen tietoon antaa

Käytännön vinkkejä
Kannattaa huomioida, että Kansallisarkiston Sörnäisten toimipisteessä (entinen Sota-arkisto, Työpajankatu 6) ei enää ole asiakaspalvelua. Puolustushallinnon asiakirjat
tutkitaan nykyään Kansallisarkiston asiakaspalvelutiloissa osoitteessa Rauhankatu 17 Helsinki, jonne
asiakaspalvelu on keskitetty. Aineisto kannattaa tilata etukäteen
ja sen saa tavallisesti käyttöönsä
seuraavana arkipäivänä. Henkilöasiakirjojen valokopioita voi tilata maksua vastaan. Maksutta voi
asiakirjoja tutkia Kansallisarkiston
tutkijasalissa. Arkiston henkilökunta on valmis auttamaan ja palvelemaan ongelmatilanteissa ja avaamaan ovensa historian harrastajille.
Hilkka Tamminen

Seniori ja alkoholi
Dosentti Kalle Jokelainen on väitellyt alkoholimaksasairauksien
mekanismeista ja toimii HUS:ssa
tutkijana ja kliinisen lääketieteen
lääkärinä.
Hän kertoi valistusjaoston esitelmätilaisuudessa hyvin elävästi ja
kuvin havainnollistaen, mitä runsas
ja pitkäaikainen alkoholinkäyttö
elimistössä saa aikaan. Esitetyt
tilastoluvut olivat dramaattisia:
akuuttiin alkoholimyrkytykseen
kuolee vuosittain noin 400 henkeä
eli saman verran kuin liikenteessä.
Alkoholin aiheuttamiin sairauksiin
kuolee noin 1.900 henkeä vuosittain.
Alkoholin kohtuukäytön rajaksi
senioreille Jokelainen asetti yhden
alkoholiannoksen päivässä (noin
20 g absoluuttisena alkoholina),
seitsemän viikossa eikä kahta annosta enempää kerralla. Jos alkoholin käyttö ylittää pitkään 40–60 g
päivässä, tulevat asteittain vakavat,

krooniset sairaudet kuvaan. Alkoholi vaikuttaa useisiin elimiin, luustoon ja ihoon jne.
Mäkeläinen listasi etenemisjärjestyksessä:
1. Rasvamaksa
2. Alkoholihepatiitti
3. Alkoholimaksakirroosi
(kaikista maksakirrooseista
90 % on alkoholista aiheutuvia)
Pitkälle edenneissä tapauksissa
ehdoton raittius on edellytys henkiinjäämiselle.
Esitys herätti runsaasti kysymyksiä ja keskustelua, jonka yhteydessä
käytiin keskustelua myös alkoholin
myönteisistä vaikutuksista. Kohtuukäyttö ei ole Jokelaisen mukaan haitallista, mutta useimmilla
on taipumus kuitenkin vähätellä
käyttömääriään - etenkin ongelmatapauksissa
Hannu Viitanen
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Elämä ja avioliitto
kestävälle pohjalle
Jeesus päättää kuuluisan vuorisaarnansa vertaamalla hänen opetuksensa kuulijaa ja noudattajaa mieheen, joka rakensi talonsa kestävälle pohjalle, kalliolle. Sitä eivät voineet horjuttaa sateet, ei tulvat eikä
myrskytuulet, sillä se oli rakennettu
kallioperustalle.
Tapiolalaiset Liisa ja Olli Sakki
ovat rakentaneet elämänsä ja avioliittonsa tämän mukaisesti lujalle
pohjalle. Seurakuntayhteys on ollut kantavana voimana lapsuudesta
rauhalliseen ehtooseen. Yhteisiä
vuosia on jo yli kuusikymmentä.
Hyvät eväät kodista ja
seurakunnasta
Sekä Liisalla että Ollilla oli hyvänä
lähtökohtana lapsuuden koti. Sieltä
he saivat vakaan kristillisen kasvatuksen. Lapset ohjattiin pienestä pitäen pyhäkouluun. Olli toimi rippikoulun jälkeen Töölön seurakunnan
nuorissa, joiden hengellisiä vaikuttajia oli mm. Aarne Siirala.
Liisa kasvoi Keski-Helsingin
seurakunnassa, tärkeänä kokoontumispaikkana oli Bullan kulma,
vaikuttajana Vanhankirkon Heimer
Virkkunen, joka oli Suomen kirkon
ensimmäinen nuorisopastori. Hän
oli vieraillut NMKY:n Springfieldin

opistossa Yhdysvalloissa. Sieltä hän
toi uusia työmuotoja Suomen kirkkoon. Niitä toteutettiin Helsingin
Mustasaaressa, joka oli Töölön ja
Keski-Helsingin seurakuntien yhteinen kesäkoti.
Ei siis ihme, että nuoret valtasivat
uuden leiri- ja toimintakeskuksen,
jonne johti sekä Ollin että Liisan
tie. Sinne mentiin, vaikka puukkoja sataisi, kuten Liisa kuvailee
nuoruutensa kultaisia aikoja. Siellä
syntyi heidän välilleen ensimmäinen rakkauden kipinä
Koulusta sotaan
Nuoruuden ja koulunkäynnin katkaisi Ollin kohdalla sota. Hän toimi
jo ennen asepalvelukseen menoa sotilaspojissa. Palvelukutsu vei Karhunmäkeen täydennysjoukkoihon
keväällä 44. Neuvostoliiton suurhyökkäyksen alettua nämä joukot
siirrettiin Kannakselle. Ollin sairastuminen keltatautiin vei hänet
sairaalaan, ja sen jälkeen jo rauhoittuneelle Kannakselle, missä
myös hänen sotansa päättyi. Koulunkäynti jatkui seuraavana vuonna. Keväällä hän kirjoitti sotilasylioppilaaksi.
Sota-aikana yliopistot eivät toimineet. Niinpä rauhan tultua suuret

joukot pyrkivät korkeakouluihin ja
pääsivät aloittamaan opintonsa ilman pääsykoetta. Olli valitsi lainopillisen tiedekunnan. Pisimmän
päivätyönsä hän teki tuomarina
ylemmissä oikeuslaitoksissa, viimeksi Korkeimman hallinto-oikeuden hallintoneuvoksena.
Liisan tie vei arkkiatri Yrjö Ylpön johtamalle lastenhoitajakurssille, jonka jälkeen työ alkoi Marian
sairaalassa.
Seurakuntayhteys
kantava voima
Liisa ja Olli kävelivät vihittäviksi nuoruudesta tutun Vanhankirkon alttarille vuonna 1951. Vihkijäkin oli nuoruusvuosilta tuttu
Matti Hakkarainen. Ensimmäinen
koti perustettiin Käpylän kisakylään, missä syntyivät myös perheen
ensimmäiset lapset. Perhe muutti
60-luvun alussa Tapiolan vanhimpaan osaan, Mäntyviitaan.
Samoihin aikoihin aloitti toimintansa Espoon suomalaisesta
seurakunnasta erotettu Tapiolan
seurakunta. Olli ja Liisa löysivät
paikkansa tuolloin aloittaneesta perhepiiristä. Sen kantavana voimina
oli kouluneuvos Mauno Karttunen.
Lasten kasvettua kouluikäisiksi
Liisa aloitti neljännesvuosisadan
mittaisen jakson päiväkerhonohjaajana. Olli taas toimi seurakunnan
luottamustehtävissä, mm. yhteisessä kirkkovaltuustossa. Lisäksi
hän on ollut kirkolliskokouksessa
sekä maallikkona että korkeimman
hallinto-oikeuden edustajana.
Perheen neljästä lapsesta kolme
on asettunut pääkaupunkiseudulle.
He ja heidän kymmenen lastaan
ilahduttavat usein Mäntyviidassa
ehtoota viettäviä isovanhempia, jotka ovat saaneet seurata myös neljännen sukupolven kasvua.
Martti Toivanen
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Koiran - sotakoiran kouluttaminen
Koiralla on ihmiseen verrattuna
monituhatkertainen kuulo- ja hajuaisti. Siksi koira on ollut ihmisen
hyvä apulainen ja ystävä ilmeisesti
jo vuosituhansien ajan mm. riistan
pyydystämisessä ja oppaana erityisesti erämaaoloissa. Espanjalaiset
konkistadorit käyttivät sotakoiria
intiaaneja vastaan jo 1500-luvulla.
Myös suomalaiset ovat eri aikojen
sotatoimissa käyttäneet koiria apunaan. Niin tapahtui myös viimeksi
käydyn jatkosotamme aikana. Siitä

SA-kuva

olen kertonut aiemmin tässä lehdessä (Kaarinakoiran ohjaajana Rukajärven suunnan taisteluissa).
Sotakoirilla on edelleen merkittävä rooli puolustusvoimissamme
pääasiassa vartiointi- ja suojelutehtävissä. Rajavartijamme ovat
käyttäneet jatkuvasti sotakoiraa
partioidessaan rajalinjoillamme.
Näin tullee olemaan jatkossakin,
vaikka elektroniset seurantalaitteet
suorittavat merkittävän osan rajavalvonnastamme.
Puolustusvoimillamme on nyky-

ään käytössä yli 200 sotakoiraa kotimaassa ja kriisinhallintatehtävissä
eri puolilla maailmaa. Käytetyin
koirarotu on saksanpaimenkoira, lisäksi jokunen dobermanni. Koirien
koulutus on keskitetty Niinisaloon,
jossa sotakoiravirasto toimii tykistörykmentin yhteydessä.
Eri puolilta Eurooppaa valituista
koirista n. 60 prosentista tulee hyviä koulutuksen mukaisiin tehtäviin.
Koiran kouluttaminen on peruskoulutuksen lisäksi jatkuvaa toimintaa.
Koulutetun koiran paras toimintaikä on noin
4–5 vuotta ja maksimiikä n. 8 -10 vuotta.
Koirien koulutus
perustuu koiran esiisältä perittyyn taipumukseen, eli viettiin
erilaisissa asioissa ja
tilanteissa. Koira on
perinyt viettinsä sudelta, joka on sen esiisä ehkä n. 100 000
vuoden takaa. Viettitoiminnat ovat sekä
sudella että koiralla
edelleen samanlaiset.
Ihminen on koirayksilön erilaisia taipumuksia omaavia tekijöitä
jalostamalla muokannut eri rodut erilaisiin
tehtäviin sopiviksi. Jokainen koira on perinyt esi-isältään kaikki
viettitoiminnot, jotka
ilmenevät yksilöillä ja
roduilla eri vahvuisina
ja eri tavalla.
Koira tarvitsee kaikkeen toimintaansa ärsykkeen, joka
laukaisee tai herättää jonkin viettitoiminnon. Koiran hyökkäävä vietti
pyrkii karkottamaan sitä lähestyvän
uhkaajan. Toinen pyrkii ”uhkaajastaan” eroon pakenemalla. Tätä
puolustusviettiä hyödynnetään ensi sijassa koirien suojelutoiminnan
koulutuksessa. Väistymiskäyttäytymistä hyödynnetään erittäin usein
koirakoulutuksen eri osa-alueilla,
ei toivotun käyttäytymisen korjaamiseen. Silloin ohjaaja antaa pakotteen nykäisemällä talutteesta,

ja koira väistää. Nykäisy ei saa olla
liian raju.
Koiran yksilöllinen luonne ratkaisee sen reaktion nopeuden ja
voimakkuuden eri viettialueilla.
Luonteen ominaisuudet ovat perittyjä, mutta ominaisuuksien ilmenemisen voimakkuuteen vaikuttavat
myös opitut käyttäytymismallit ja
koiran kokemukset.
Koiran käyttäytymistä ohjaavat luonteen piirteet ovat: temperamentti eli vilkkaus, terävyys eli
aggressiivisuus, taisteluhalu eli halu nauttia taistelusta ilman aggressiota eli leikkimishalu. Koiralla
on sisäsyntyinen vietti muodostaa
lauma muiden samalla reviirillä
asuvien kanssa. Laumavietti on
hyvin voimakas viettialue ja se on
aina aktivoitavissa. Koulutuksessa
laumavietillä voidaan hyödyntää
mm. tottelevaisuudessa, luoksetuloliikettä opetettaessa ja maastolajeissa, haku- ja viestikoulutuksessa.
Sukupuoliviettiä ei voida hyödyntää
koiran koulutuksessa. Ravinnonhankintaviettiä ja saalistusviettiä
hyödynnetään mm. sotakoirakoulutuksessa. Esimerkiksi kun löydetään etsittävän ihmisen, vaikkapa
vihollispartion jäljet maastossa,
koira seuraa jälkiä maastossa.
Saatuaan jäljitettävän näköpiiriin
koira voidaan komentaa ottamaan
jäljitettävä kiinni tai hänet voidaan
pysäyttää koiran avulla.
Jo aivan pienet pennut leikkivät
keskenään saalistusleikkejä. Kun
pennulle heitetään pallo, se lähtee
ajamaan takaa saalista. Rättileikin
yhteydessä vedetään aluksi rättiä
maata pitkin pennusta poispäin,
saalis pakenee, koira hyökkää, tarttuu rättiin kiinni ja tekee tapporavistuksen. Koirankoulutuksessa
hyödynnetään ruoanhankintaviettiä
ja saalistusviettiä tarkoitushakuisesti siten, että molemmista viettialueista etsitään koulutusta parhaiten hyödyntävät toiminnot. Esimerkiksi jäljestämistä koulutetaan
aktivoimalla ravinnonhankintaviettiä. Koiran on oltava nälkäinen, kun
jäljen koulutus aloitetaan. Jäljeltä
koira löytää makupaloja ja jäljen
päästä ruokakupin tai se saa ruu9

an heti. Väistämiskäyttäytyminen
(pako) on puolustusvietin toinen
ilmenemismuoto. Väistämisviettiä
hyödynnetään erittäin usein kaikilla koulutuksen osa-alueilla.
Jokaisella koiralla on perimässään edellä mainitut viestit. Koulutuksessa pyritään nostamaan
viettivire/viettitaso ja toiminta niin
korkealle, että vietti tyydyttyy ja
koira saa rauhan. Koulutus tähtää
siihen, että koiran viettivire herää
liikkeen tai tehtävän suorituksesta.
Koiran koulutuksessa kouluttaja,
eli koiran ohjaaja seuraa tarkkaan

koiran ilmeitä ja eleitä. Koira viestittää ohjaajalleen ja kouluttajalleen
käyttäytymisellään, ilmeillään ja
eleillään myös todellisen olotilansa
esimerkiksi taistelutilanteessa.
Koiranohjaajan on aidosti ja
vilpittömästi oltava kiintynyt koiraansa. Jos näin ei ole, ohjaajaa on
vaihdettava.
Koiralle ei valehdella, kuten morsiamelle voidaan tiettyyn pisteeseen
saakka. Hyvä esimerkki ohjaajan
ja joukon ymmärtämättömyydestä
kerrotaan esimerkkinä jatkosodan
ajalta Äänisellä, kun Jolly-koiran

selviä merkkejä ei ymmärretty.
Vihollinen sai lopulta yön pimeydessä ammutuksi hyvän sotakoiran
joukon tyhmyyden vuoksi. Koiran
ohjaajan valinta ja koulutus on siten aivan yhtä tärkeä kuin koiran
opettaminen eri toimintoja varten.
Sotakoirani Kaarinan käyttäytymisen muisteleminen on ollut minulle
ehkä mieluisinta, mitä jatkosodasta
keskusteltaessa tulee mieleen vielä
näinäkin päivinä.
Aulis Lintunen

Karjalaistyttö Kuuterselästä
K u v a : M a tt i K a l t o k a r i

hänet komennettiin ilmavalvontaan. Sota alkoi yllättäen aamulla
30.11.1939.
Asukkaat herätettiin ja Kuuterselän kylän ihmiset käskettiin
kiireesti poistumaan eikä mukaan
saanut ottaa muuta kuin mitä kantaa jaksoi. Maj-Lis jäi vanhimman
sisarensa kanssa kotiin. Kylän koulun ilmavalvontatorniin oli osunut
tulikaste. Se sai heidät juoksemaan
metsään suojaan. ”Sieltä yötä myöten käveltiin Viipuriin päin – välillä
eksyttiin pitkäksi aikaa - kunnes
jatkettiin Ihantalan kirkontornin
suuntaan”.

Maj-Lis Mustonen

Maj-Lis Mustonen on Kannaksen
tyttö Kuuterselästä, syntynyt 1922.
Maalaistalon tyttönä hän kasvoi sisarustensa kanssa pelloilla ja metsissä, harrasti kalastusta, hiihtoa ja
pesäpalloa sekä oppi kaikkea, mitä maalaistytön tuli oppia. Koti oli
”kappaleella kauneinta Karjalaa”,
kuten hän muisteli. Sitä lapsuutta
kesti 17-vuotiaaksi asti.
Vuonna 1939 alkoi kuulua hälyttäviä uutisia sodasta. Maj-Lis liittyi
Lotta-Svärdeihin. Jo YH:n aikana
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Kannaksella Jatkosodan aikana
Talvisodan jälkeen 1941 Maj-Lis
meni Loimaalle, jonne Uudenkirkon maamieskoulu oli evakuoitu ja
siellä järjestettiin tytöille maanviljelys- ja kotitalouskurssi. Maj-Lis
haki ja pääsi ja opiskelu alkoi, mutta ” rajalta alkoi kuulua kummia ja
venäläisten pommit paukkua, tuli
kiire muuttaa koulu sotasairaalaksi. Alkoi taas uusi vaihe. Minusta
koulutettiin lääkintälotta. Ehdimme
jotenkuten tehdä kaiken tarvittavan
kun ensimmäinen valtava sairasauto toi lastin haavoittuneita. Potilaat
tuotiin suoraan kentiltä. Heidät vietiin ensimmäiseksi saunaan.”
Vuodesta 1942 Maj-Lis oli ”armeijan harmaissa” kanslistina jatkosodan loppuun asti. Heidät (koko

vartio) komennettiin vielä rauhan
tultua varmuusvartioon. Siviiliin he
pääsivät 10.05.40. ”Me evakkolotat
jatkoimme vielä muonitushommia
1941.”
Kun rauha vihdoin oli saatu,
Maj-Lis avioitui 1946. Hän sai kotiäitinä hoitaa kolme lasta, tyttären
ja kaksoispojat. Nykyisin hänen
aikuiset lapsensa asuvat Espoossa
ja perillisiä on jo neljättä polvea.
Leskenä Maj-Lis oli ansiotyössä
(Suomen Metsäkeskus Uusimaa,
Häme) lähes 30 vuotta, ja pääsi
eläkkeelle täysin palvelleena.
Perhe muutti Tapiolaan 1969, jossa Maj-Lis liittyi meihin veteraaneihin. Hänestä saimmekin aktiivisen
jäsenen. Maj-Lis ansaitsee kiitokset
kaikesta siitä, mitä hän on sotaveteraanien avuksi tehnyt. Hän on aina
valmis auttamaan ja osallistumaan
erilaisten tilaisuuksien järjestelyissä
ja monessa muussa.
Aitona karjalaisena hän on monen karjalaisyhteisön jäsen. Hän on
toiminut myös Martoissa. ”Elämäni
paras loma oli Marttojen kanssa
Afrikassa”. Muutenkin hän on eläkeaikanaan matkustellut eri puolilla
maailmaa.
”Olen juoksemalla lähtenyt kotoa talvisodan alettua tykistötulen
saattelemana, enkä ole vielä osannut pysähtyä, Maj-Lis sanoo.
Marjatta Konttinen

Kansakunta elää
perusarvojensa varassa
Kirkkoherra Antti Rusaman puhe talvisodan päättymisen muistojuhlassa
Tapiolan kirkossa 13.3.2013
omia lapsiani, yhtä ylpeä tuntureitten miehestä Pohjolassa kuin
Pohjanmaan lakeuksien, Karjalan
metsien, Savon kumpujen, Hämeen
ja Satakunnan viljavien vainioitten,
Uudenmaan ja Varsinais-Suomen
lauhkeitten lehtojen pojista. Olen
ylpeä uhrista, jonka tarjoaa köyhän
majan poika siinä kuin rikaskin”.
Vaikka perusarvot ovat tärkeitä kansakunnan rakennusaineita,
tarvitaan jatkuvasti arvojen uutta
tulkintaa, jotta arvot eivät haalistu.
On kysymys siitä, että meidän kaikkien tulisi osoittautua itsenäisyyden
ja vapauden arvoisiksi.
Eräs uusi sana, joka on asettunut
Suomen kieleen, on termi yhteisöllisyys. Se tulee sisällöltään hyvin
lähelle ajatusta lähimmäisenrakkaudesta. Emme elä vain itseämme varten. Toisen ihmisen hyvä
on myös oman hyvän elämämme
perusta. Siksi tarvitaan välittämistä, avoimuutta, sukupolvien välistä
vuorovaikutusta, kuuntelua.
Me olemme saavuttaneet sen,
mitä monet kansat kaipaavat: Rauhan ja vapauden. Hyvän elämän
lähtökohdat ovat olemassa. Meistä
itsestämme riippuu, osammeko ja-

kaa oikein saamamme hyvän. Haminassa pidetyissä puheissa toistui
useasti sana syrjäytyminen. Juuri
nyt tarvitaan sitä henkeä, joka kuvattiin sanoin: Veljeä ei jätetä! Nyt
sanomme myös: Nuoria ei jätetä.
Jokaisen nuoren pitäisi pysyä opiskelun tai työelämän verkostoissa.
Isänmaan vapauteen kuuluu
myös vapaus uskoa ja ilmaista
uskoaan. Kauniin ilmaisun isien
uskosta tarjoaa virsi Suomalainen
rukous, joka monella tapaa liittyy
talvisotaan. Taneli Kuusiston sävellys Uuno Kailaan sanoihin esitettiin
radiossa ensi kerran syksyllä 1939.
Laajaan tietoisuuteen virsi tuli
25.11.1939 Messuhallissa pidetyssä suurjuhlassa, jossa säveltäjä itse
johti suurkuoroa. Kun uutinen Moskovan rauhasta luettiin 12.3.1940
radiossa, sen jälkeen soitettiin jälleen Suomalainen rukous.
Tuo virsi on kuin runoilijan tulkinta Herran siunauksesta. Herra,
kirkasta meille, kasvos laupiaat,
kunnes armosi alla kukkivat roudan maat. Suomalainen rukous on
herkkä rukous koko kansakunnan
puolesta.

K u v a : M a tt i K a l t o k a r i

Tammikuun lopulla sain olla mukana Haminassa RUK:n kurssijuhlassa. Ympyräkaupungissa vietettiin
Pohjantähti-kurssin 241 päätösjuhlaa. Ohjelmassa oli maneesissa pidetty juhla, seppeleen lasku kaatuneitten upseerien muistomerkille
ja ohimarssi. 732 upseerikokelasta vietti juhlapäiväänsä. Olin mukana yhtenä kurssin 141 edustajana. Olimme näin nyt valmistuneen
kurssin kummeja. Mieleeni nousi
oma kurssijuhlani neljä vuosikymmentä sitten. Meidän kummikurssimme puolestaan oli kurssi 41, joka
pidettiin keväällä 1939. Tuolta kurssilta lähdettiin hyvin pian sotaan,
tositoimiin, siihen mihin koulutusta oli annettu.
Tammikuun juhlapäivän aikana
pidetyissä puheissa nousi useaan
kertaan esille maanpuolustustahto.
Tätä maata kannattaa puolustaa.
Tämän maan puolesta kannattaa
ponnistella. Suomi on hyvä maa.
Oli puhutteleva kokemus, kun päättyneen upseerikurssin priimuksena
palkittiin perinteisellä miekalla venäläissyntyinen maahanmuuttajataustainen kokelas, joka piti hienon
kiitospuheen.
Palkittujen oppilaiden joukossa
oli myös naispuolisia sotilaita.
Sanotaan, että kansakunta elää
perusarvojensa varassa. Kun kansakunta kadottaa kivijalkansa, perusarvonsa, koko rakennus horjuu.
Eräs keskeinen perusarvo meille
suomalaisille on itsenäinen isänmaa. Itsenäisyys on kuin terveys.
Sen arvo ja merkitys huomataan
vasta kun se on uhattuna. Siksi on
hyvä, että vietetään kansallisia itsenäisyysjuhlia, isänmaan päiviä,
muulloinkin kuin joulukuun kuudentena.
Ma nnerheim in pä ivä käsky
14.3.1940: Sotilaat! Olen taistellut
monilla tantereilla, mutta en ole
vielä nähnyt vertaisianne sotureita. Olen ylpeä teistä kuin olisitte

Antti Rusama
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Kaasunaamari ja pari kiloa kirjeitä
Yhdistyksemme jäsen, veteraanikuoron aktiivinen basso
TEUVO LINDFORS kertoo seuraavassa omatekoisten
kaasunaamareiden valmistamisesta ennen talvisotaa sekä
joitakin asemasodan aikaisia muistojaan sotaretkestään
Orismalan kautta Itä-Karjalaan ja ”ohiammuttuna”
takaisin koti-Suomeen.
– suojalasit Lasiliike
Kaune Oy:stä (joka toiminee Turussa edelleen)
– peltipurkki suoraan
niitä valmistavasta tehtaasta
– hiilimurska apteekista
– liima paperikaupasta
– kuminauha = lasten
sukkanauha Turun torilta rihkamatavarakauppiaan Nummelan Jussin
tiskiltä. (Jussi tunnettiin
miehenä, joka oli vähintään yhtä leveä kuin pitkäkin.)
Teuvo ja itse rakennettu kaasunaamari
– naula ja vasara ilma-aukkojen tekemistä
varten hiilipurkin pohjaan ja
Kaasusodan pelossa
kanteen olivat kodin työkaluOlin 16–17 vuotias Turun Suovarastosta ja moninkertainen,
malaisen Yhteiskoulun lukiolaihiilien suojaksi tarpeellinen sinen, kun kotilähiööni Turun Numdeharso äidin kaapista
menpakalle kiiri sekä huhuja että tosiasiallista tietoa sittemmin
30.11.1939 alkaneesta talvisodasta. En enää muista, montako naamaria
Huhu kaasusodasta ja sen muka- valmistui. Itselläni on tallella yksi
naan tuomista tuhoista herätti voi- täydellinen kappale ja toinen, mistä
makkaita pelkoja kotialueellanikin puuttuu sekä hiilet että purkin kanUskottiin kaasuvaaran uhkaavan siosa. Myytäväksi ei tuotetta ollut
Turun seutua ilmasta, lentokoneista tarkoitettu, mutta eräänä päivänä
käsin, sillä tiedossa oli, että useita ovellemme koputettiin. Tulija savihollisen tarkkailulentoja oli ha- noi: ”Saak´ täält´ ostaa kaasunaamarei?” Kysymykseen, mitä sellaivaittu Turun alueen ilmatilassa.
Oma apu paras apu! Muistini nen maksaisi, vastasin: ”Olisiko 50
mukaan löytyi eräänä päivänä leh- markkaa sopiva?” Kauppa syntyi.
50 markkaa oli hyvä lisä taskuradestä kaasunaamarin valmistusohjeet. Tarvittiin vain auton pyö- hoihin, joita joulun alla kertyi kuurän sisuskumi, kaksi silmäaukkojen sien kantamisesta ostajien koteihin.
suojalasia, peltipurkki, sideharsoa,
hiilimurskaa, liimaa, kuminauhaa, Armeijan harmaisiin
naula ja vasara. Minua pari vuotta Koulu päättyi keväällä 1941. Karisvanhemman kaverini kanssa pää- maattinen matematiikan opettajamtimme ryhtyä kaasunaamareiden me Birger Karma kehitteli kouluvalmistukseen perheenjäsentemme työn ohessa laitetta, joka tunnistaa
turvaamiseksi sodan kaasuvaaralta. lähestyvän lentokoneen jo ennen sen
äänen kuulumista, siis jonkinlaista
– bussin tai kuorma-auton sisus- tutkaa. Samainen herra Karma ankumi löytyi paikallisesta auton toi yo-todistukseeni arvosanan kahrenkaita myyvän liikkeen jäte- deksan kaikista matemaattisista aineista, mikä lienee omalta osaltaan
kasasta
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ratkaissut pääsyni opiskelemaan sodan päätyttyä Helsingin Ternilliseen
korkeakouluun. Ylioppilaskevään
jälkeisenä kesänä hän vielä hioi matematiikantaitojamme – logaritmeja
yms. - ylimääräisellä kurssilla.
Syyskuussa 1941 jouduin varusmieskoulutukseen Orismalassa
toimivaan alokaspatteriin. Vaasassa saadun aliupseerikoulutuksen
päätyttyä minut muiden korpraalien tapaan lähetettiin rintamalle,
Itä-Karjalan Hiisjärvelle. Käytiin
asemasotaa. Juoksuhauta johti korsusta vartiopaikalle. Korsusta oli
puhelinyhteys vartiomieheen. Sen
välityksellä vartiomies sai kuunnella ajankuluksi musiikkia. Toinen
yhteys korsuun oli naru, jonka päässä oli kello, joka narusta kiskaistaessa ilmoitti korsuun avuntarpeesta
vartiopoterossa. Vartiovuoro kesti
kaksi tuntia, sen jälkeen oli neljän
tunnin lepo hiukan etulinjaa taaempana lepokorsussa.
8.1.1943 menin Niinisaloon upseerikoulun kurssille n:o 56. Sen
päättäjäiset olivat 14.6.1943. Samana päivänä kävi tiukka käsky: kokelaat upseerikoulun harjoituskentälle neliömuodostelmaan! Kenraali
Heirichs saapuu ja tarkastaa joukon.
Uk:n kuoromatkakin peruutettiin!
Pihaan kaarsi upea Mercedes
Benz. Autosta astui kuitenkin ulos
armeijan ainoa ”Vanha”, itse Marski sotamarsalkka Mannerheim!
Hän aloitti kokelaille valmistellun
puheensa sanomalla: ”Te nuoret
alokkaat ...”. Kokelaiden rivistöstä
kuului hiljainen buuuuu! Marski piti
meille kokelaille hienon puheen.
Joukkoja tarkastaessaan hän katsoi
tiukasti jokaista suoraan silmiin. Ja
sai – ilmeisesti vieraamman suomen
kielen puhumisesta aiheutuneen –
pienen mokan täysin anteeksi.
Paluu rintamalle
tapahtui kesällä 1943. Ei kuiten-

kaan samaan patteriin, mistä koulutukseen lähdin. Kokelasta ei ilmeisesti ”pantu kukkoilemaan entiseen,
tuttuun porukkaan”.
Yksitoikkoiseen korsuelämään
toi rikasta ja mieleistä vaihtelua
posti. Kirjeet ja paketit omaisilta,
myös ystäviltä ja tuntemattomalle
sotilaalle osoitetuista lähetyksistä.
Viimeksimainittujen lähettäjistä
saattoi tulla monille pitkäaikaisia
kirjeystäviä, joskus jopa tapaamisia
kotilomien yhteydessä.
Eräs kirjeystäväni toivoi minun
poikkeavan kotilomalta Turusta palatessani hänen luonaan Helsingissä. Kun näin ei tapahtunut, sain seuraavassa kirjeessä häneltä nuhteet:
”Nyt olen sinulle kovin vihainen!”
Korsukaverimme, maalaistalon
poika sai kotoaan tulleessa paketissa leipää, voita ja sian sivua. Kuolan
valuessa suupielistä katselimme,
kun hän pisteli poskeensa leipää,
jonka päällä ensin puolen sentin
kerros voita ja sen päällä sentin kerros sian sivua. Ruokapulan aikana talvella -42 töpinässä palveleva
sukulaismies tuli runsaspovisena
luokseni, pienensi rintavarustuksensa ojentamalla sieltä minulle kokonaisen limpun evästyksin: ”Älä
näytä muille. Tämä on töpinästä!”
Hyökkäyssodan päätyttyä talvi
1941–42 oli poikkeuksellisen kylmä ja nälkä lähes ainainen. Ruokatoimitukset takkuilivat jossakin
vaiheessa. Löysimme maastosta vihollisen lanttuvaraston, otimme sen
talteen ja korsun kamiinan päällä
kypsensimme ravinnoksemme lanttuviipaleita.
Kaksi muistikuvaa sodan raakuudesta
Kun meidät alokasajan päätyttyä
siirrettiin rintamalle Hiisjärvelle, ensimmäisenä päivänä matkalla joukko-osastoon meidät vietiin
edellispäivän taistelupaikalle. Parisenkymmentä kaatunutta vihollissotilasta oli röykkiönä metsäaukiolla. Arvokkaat sotasaaliit, venäläissotilaan kokardit oli jo viety, mahdollisesti jotain muutakin käyttöön
soveltuvaa. Hämmennyksestä ja
järkytyksestä selviydyttyäni löysin
alueelta eheän, siistin emalimukin.
Otin sen talteen ja käytin sitä teeja kahvimukina koko sodan ajan.
Toinen voimakas muisto ei liity

rintamatapahtumiin, vaan Helsin- Sen päällikkö Karl Arell komensi
kiin. Olin palaamassa kotilomalta vihaisena kaarinalaisia poistumaan
Turusta. Junaliikenneyhteyksien paikalta sanoen: ”Menkkä pois, tätakia jouduin pysähtymään Hel- mä on meidän tulipalo!”
sinkiin 12 tunniksi. Oli 26.2.1944.
Saman päivän iltana alkoi koko Sota loppui aikanaan
sodan ajan vaikein ja voimakkain Eräänä päivänä vuonna 1943 patHelsingin pommitus. On laskettu, terin päällikkö puhutteli minua ja
että viholliskoneita, jotka tyhjensi- sanoi nähneensä nimeni lehdessä.
vät pommilastinsa, hakivat Virosta Kerroin hänelle, etten ole missään
täydennyksen ja palasivat Helsingin vaiheessa ollut tekemisissä poliisin
ylle, oli noin 900, pommeja pudo- kanssa, joten mistä mahtaa olla kytettiin yli 5000, joista Helsingin symys. ”Luin lehdestä, että sinut on
alueelle osui vain hieman päälle 5 hyväksytty opiskelijaksi Helsingin
%. Pommitus päättyi aamulla 27.2. Teknilliseen korkeakouluun.”
Tuli aselepo. Siviiliin pääsevien
kestettyään 12 tuntia.
Kaikki Hotelli Helsingissä olleet vaatetustilanne oli heikko. Saimme
henkilöt määrättiin turvaan Vuori- leijonanapeista ja sotilaan arvomerkadun pommisuojaan. Siellä eräs keistä riisutut asetakit käyttöömme.
sotatuomari muodosti pelastusryh- Omani ovat täydessä kunnossa ulmän, johon minutkin määrättiin. lakolla, koimyrkyllä suojattuina.
Tehtävämme oli tyhjentää Renlun- Lisäksi saimme vaatehankintoja
din talo konttorikoneista, koska sen varten ostokortin. Sen kupongeilpiharakennus oli jo tulessa. Talon la ja suhteilla minä sain ostetuksi
ullakkokerroksesta löytyi saksa- gabardiinia, mistä räätäli ompeli
laisten liinavaatevarasto, jossa ky- minulle puvun. Se palveli minua
päräpäinen sotilas teki pitkän sak- lähes koko opiskeluaikani.
Lopullinen vapautuminen sotasankielisen ilmoituksen. Ympärillä
paukkui niin, ettei puheesta mitään palveluksesta tapahtui 23.11.1944.
selvää saanut. Hallituskatu oli täyn- Jo viikko tämän jälkeen oli ilmoitnä ikkunoista heitettyjä tavaroita, tauduttava opin tielle Helsingin Tekjopa sohvia. Kadulla sotilaspoliisi nillisessä Korkeakoulussa. Onneksi
kuljetti sotilasta, jonka takatasku ei pahempia traumoja jäänyt sotakokemuksista. Vilkas teekkarielämä
oli täynnä hopealusikoita.
Helsingin ilmatorjuntaa johti siirsi sotakokemukset taka-alalle ja
eversti Jokipaltio erittäin menes- uudet haasteet täyttivät nuoren mietyksellisesti. Tehokas sulkutuli ja hen sotavuosien jälkeisen elämän.
kranaatteihin lisätty magnesiumin
Helena Luukkonen
kaltainen aine moninkertaistivat
räjähdyksen häikäisevän
vaikutuksen. Valtavien
halkopinojen sytyttäminen kaupungin itäpuolella
ja kaikkien valojen sammuttaminen kaupungin
länsiosista ohjasi vihollislentäjät pommittamaan
palavia halkopinoja, nykyistä Vuosaarta. Kyllä
halot saivat kyytiä!
Kaiken kauheuden
keskellä nuoren miehen
mieleen palasi tarina tulipalon sammuttamisesta
Turussa Kaarinan rajan
tuntumassa. Kaarinan vapaapalokunta oli ehtinyt
ensimmäisenä paikalle
ja oli täydessä touhussa,
kun Turun vakinainen palokunta saapui paikalle.
Vaateostokortti
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Kirjallisuus

Tapiolan historiaa
Uolevi Itkonen:
Tapiola Seurakunta Espoossa Viisi
vuosikymmentä seurakuntaelämää.
Kustantaja: Tapiolan seurakunta.
222 s.

Kirja on saatavana Tapiolan kirkon
vahtimestarilta. Hinta on 20 euroa.

Vaalien edellä äänestäjiä kehotetaan muistamaan, että yksikin ääni
voi olla ratkaiseva. Näin kävi, kun
Tapiolan seurakunnan perustamisesta äänestettiin Espoon suomalaisen seurakunnan kirkkovaltuustossa 10.3.1958. Uolevi Itkonen kertoo
kirjoittamassaan Tapiolan seurakunnan 50-vuotishistoriassa. että
Tapiolan seurakunta syntyi yhden
äänen enemmistöpäätöksellä. Kirkkovaltuusto äänesti 11–10, että Tapiolasta muodostetaan oma suomalainen seurakunta.
Itkonen kuvaa Tapiolan seurakunnan historian lisäksi myös Tapiolan puutarhakaupungin sekä Otaniemen, Mankkaan, Taavinkylän ja
Westendin vaiheita. Uolevi Itkonen
onkin seurannut näitä tapahtumia
aitiopaikalta, sillä hän toimi Asuntosäätiön tiedotuspäällikkönä sekä
34 vuotta Tapiola tänään -lehden ja
sen seuraajan Länsiväylän päätoimittajana. Itkonen on kirjoittanut
useita teoksia, Tapiolasta, Leppävaarasta ja muualta Espoosta.

Tapiolan kirkon rakennushanke
saa kirjassa perusteellisen kuvauksen. Aarno Ruusuvuoren suunnittelema kirkko herätti aikanaan
runsaasti kritiikkiä eikä se ole vieläkään tyystin loppunut. Vastakkain oli lähinnä Aarne Ervin avoin
kirkkotila ja Ruusuvuoren toisenlainen kirkko, jolle on leimallista
sulkeutuneisuutta, sisäänpäin kääntyneisyys ja askeettisuus. Pitkään
seurakunnassa kirkkoherrana toimineen Antti Rusaman mukaan
kirkkosalin alastomuus on kutsu
totuudellisuuteen.”Rihkama ja
kuorrutus ei ole elämässä tärkeintä. Vähäkin riittää, jos se on ehjää
ja kestävää.”
Uolevi Itkonen on tutkinut arkistoja ja haastatellut Tapiolan
seurakunnassa aktiivisesti toimineita. Kirjoittajan apuna on ollut
Rusaman puheenjohdolla toiminut
työryhmä ja tuloksena on hyvä pakallishistoria.
Niilo Ihamäki

Opas juhlaan ja arkeen
Marja-Liisa Meurman:
Vuoden juhlat ja arjen maut.
Tässä seuraa nyt naisveteraaneille
mieluista lukemista, kerrankin ruokajuttua! Veteraaniystäväni MarjaLiisa Meurman, jonka kaksi aikaisempaakin kirjaa on esitelty lehdessämme, on laatinut nyt kolmannen
teoksen, pikemmin nidoksen yllä
olevalla nimellä.
Ja täytyy sanoa, että MarjaLiisa on kirjoittanut tosihauskan
teoksen, jota on todellakin hauska
lukea. Teksti sujuu soljuvasti, miltei iloisesti ja sisältö on kiinnostavaa. Ainahan ruoka meitä naisia
kiinnostaa. Eikä teos ole pelkkä
keittokirja. Se on enemmän. Lähes
jokaiseen reseptiin liittyy tarina,
joka tuo varmasti lukijan mieleen
omien perheiden juhliin liittyvät
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muistot. Minä esim. muistin oitis lukiessani juhannusjuuston ohjetta
– kuinka anoppini, vanharuustinna
seisoi pappilan keittiössä hellan ääressä juhannusaattona tuntikausia ja
hämmensi juhannusjuustoa kärsivällisesti niin kauan, että hera irtosi
ja alkoi muodostua vaaleanpunaisia
kokkareita. Ja ne olivat todella vaalean punaisia ja niiiin herkullisia.
Julkaisussa on monien muidenkin perinneruokien, kuten mm. kotitekoisen mämmin ja kuhmolaisen
leivän teko-ohjeet. Ja paljon muuta.
Teos on oikea runsauden sarvi!
Minua henkilökohtaisesti ilahdutti Marnien kalkkuna, jota aion
kokeilla ensi jouluna Kalkkuna kun
on meille suomalaisille yhä vieläkin

niin uusi tulokas, että sen valmistuksessa ei ole ainakaan vielä minun perheeseeni syntynyt oikeaoppista perinnettä. Kiitos Marja-Liisa
siitäkin. Voisin kirjoittaa kirjasta
oikean ylistyslaulun, niin hauska ja
maukas se on, mutta jääköön tällä
kertaa tilan vähyyden takia.
Mikäli lukijaa kiinnostaa hankkia kirja omaksi, voit soittaa MarjaLiisalle, puh.: 040 7413723, niin
saat sen kohtuullista maksua vastaan. Kannattaa hankkia! Hänen
aikaisemmat kirjansa ovat olleet
kirjakauppamyynnissä, ja niitä on
myyty hyvin, mutta tämä on täydellinen omakustanne, joten sitä saa
vain kirjoittajalta itseltään.
Anja Katavisto

Mantsinsaaresta Martinsiltaan

Arssi Larikka on totuttu näkemään
maanantaiesitelmien aina auliina
ja kohteliaana järjestelypäällikkönä jo usean vuosikymmenen ajan.
Nyt hän on jättänyt nämä tehtävät
nuoremmille ja nauttii ansaitusta
vapaudestaan esitelmien kuuntelijana, aina tyylikkäänä ja iloisena.
Larikka, jota kaikki kutsuvat
Arssiksi, on syntyjään Laatokan
Mantsinsaaresta. Hän syntyi seitsenlapsisen perheen keskivaiheille ja
kävi talvisodan syttyessä kansakoulun viimeistä luokkaa. Kun lapset
olivat koulussa sodan syttyessä, isä
oli jo komennettu sotimaan, ennen
kuin he palasivat kotiin. Perhe evakuoitiin Haukiputaalle, mutta keväällä palattiin takaisin. Jatkokoulun
Arssi suoritti veistoluokassa. Hän
kuuluu niihin onnekkaisiin, jotka
saavat käsillään aikaan hienoa jälkeä. Koulussa valmistui piironki ja
keinutuoli. Sodan jälkeen asutustilalle Maaningalle nousivat muun
muassa sauna ja iso navetta, höyrysahalla oman tilan puista sahatuista
laudoista. Mallia, oppia ja välineitä
sai naapurilta. Sittemmin Arssilta
syntyi kaksi omakotitaloakin, toinen
Helsinkiin ja toinen Espoon Martinsiltaan, missä hän edelleen asuu.
Arssi sai Mirjansa 1952. Vaimo
pääsi ministerin sihteeriksi, josta
työstä hän jäi eläkkeelle. Heillä on
yksi poika ja hänelläkin jälkikasvua. Mirja oli hyvin musikaalinen,
samoin kuin Arssi itsekin, jolta sain

kuulla näytteeksi kaunista pianonsoittoa. Vaimo soitti viulua ja he molemmat lauloivat kuorossa. Nyt Arssi
on ollut leskenä puolitoista vuotta.
Jatkosodan aikana hän työskenteli rautatietyömaalla Salmi – Aunus, jossa Arssi purki työvelvollisten kanssa radantekomateriaalia
vaunuista. Veturi kiinnosti eniten
nuorukaista. Veturinkuljettaja ehdottikin nokkelalle ja tiedonhaluiselle pojalle Tampellan konepajakoulua, jonne Arssi lähti, mukanaan vain 5 litraa maitoa, jälkiuunileipä ja kilo voita matkaeväinä
repussa, Amerikan apuna saadut
läskipohjakengät jalassa ja päällä
vain paikatut pussihousut, pusero ja
paita. Ensimmäisen yön hän joutui
viettämään Tampereen asemalla,
kunnes lehdestä löytyi toveriasunto.
Konepajakoulun suoritettuaan Arssi

jäi Tampellaan vesiturbiineita valmistamaan. Mutta veri veti raiteille. Veturinlämmittäjän työ tuntui
helpolta: ”Sehän oli pitkien klapien
pesään syöttöä lämpimissä tiloissa”.
Kutsunnat olivat 1943 Sortavalassa
ja varusmiespalvelu 1946 Mikkelissä. Siellä Arssin ikäluokka koulutettiin postinkantajiksi. Armeijan
jälkeen olivat työpaikat Strömbergillä Helsingin Pitäjänmäellä, Cronvallilla, ja Airamilla, joiden jälkeen
hänet houkuteltiin Graficaan. Siellä
Arssi pysyikin 25 vuotta, firman
konkurssiin asti. Tehtäviin kuului
ulkomaisten painokoneiden asentajien koulutus. Mallit muuttuivat
koko ajan, ulkomaan reissuja, tulkkaushommiakin tuli koneiden takia
tehtyä. ”Reissuelämää kestin, kun
en juo enkä juokse naisten perässä”,
Arssi toteaa ison ja kauniin omakotitalonsa runsaassa kahvipöydässä.
Työpaikan alta menemisen aikoihin tuli käytyä syömässä Tapiolan
Palvelukeskuksessa. Sieltä tutut
houkuttelivat Arssin Espoon Sotaveteraaneihin ja valistusjaoston
järjestelypäälliköksi.
Larikan koko perheen rakkaana
harrastuksena on purjehdus. Arssi on avomerilaivuri. Le Baronin,
kauniin, yli 30-jalkaisen purren
kotisatama on Kivenlahdessa. Sieltä ovat lähteneet monet matkapurjehdukset, muun muassa Ahvenanmaalle ja Pärnuun.
Kysyin vielä lähtiessä elämänohjeita Arssi Larikalta. ”Ole ystävällinen. Se ei maksa mitään,” totesi mies,
joka elää periaatteensa mukaan.
Martti Nurmisalo

KOTISIIVOUKSET, IKKUNANPESUT
JA HOIVAPALVELUT
Toimimme Espoon kaupungin veteraanipalveluiden
yhteistyökumppanina
Soittakaa niin kerromme mielellämme lisää

Medsun Oy

050-55 66 866
MEDSUN OY tuo auringon jokaiseen käyntikertaan
WWW.MEDSUN.FI
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YHTYNEET INSINÖÖRIT OY
Kutojantie 11, 02630 Espoo
puh. 09 – 4520 600

TP AVUKSENNE OY

Vähätorpankuja 3, 02180 Espoo
puh. 0400 – 955 540

AK-LATTIAT OY

Suomalaistentie 7, 02270 Espoo
puh. 040 – 7164 457

Ennekuja 1, 02270 Espoo
puh. 0400 – 462 959

KIRJANPITO
M.HÄKKINEN KY

MATINKYLÄN HUOLTO OY

Katajatie 8, 02360 Espoo
puh. 09 – 8011 381

Matinkatu 22, 02230 Espoo
puh. 09 – 804 631
www.matinkylanhuolto.fi

KULJETUS TEAM
VIRTANEN OY

K-SUPERMARKET
KULINAARI

Espoo
www.teamvirtanen.fi

Kamreerintie 3, 02770 Espoo
puh. 09 – 8676 200

KULJETUS
N.BRORSTRÖM

NOSTURIASENNUS
JAM OY

Kuningattarenkuja 1 D 8, 02780 Espoo
puh. 040 – 5411 410

Vanha Hommaksentie 4, 02430 Masala
puh.040 – 5127 522

K-SUPERMARKET
MANKKAA

SISUSTO OY LEHTOKARI

RAVINTOLA ALBERGA

KALUSTEASENNUS
KOKKO KY

Sinikalliontie 1, 02630 Espoo
puh. 0207510510

Leipurinkuja 2, 02650 Espoo
puh. 09 – 5123 600
lounas-, tilaus- ja teatteriravintola

SANEERAUS
P.LÄHDETNIEMI OY

Hilantie 430, 02400 Kirkkonummi
puh. 040 – 5565 757
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ESPOON APUVOIMA OY

Ollaksentie 9, 02940 Espoo
puh. 0400 – 353 953

Hyljekaari 3 A, 02260 Espoo
puh. 0400 – 622 877

SUOMEN UNIPOL OY
Karapellontie 8, 02610 Espoo
puh. 09 – 6823 260

VEIKKOLAN
TEOLLISUUSKIINTEISTÖT OY

SAMIN TAKSI ESPOO 935

Teollisuustie 9, 02880 Veikkola
puh. 050 – 5176 055

puh. 045 – 1354 540

REVONTULEN
FYSIOTERAPIA

FYSIOTERAPIA
ANN-BRITT RAJALA

Revontulentie 8, 02100 Espoo
puh. 09 – 4553 595

GRILLI TORO

Louhentie 16, 02130 Espoo
puh. 09 – 460 427

Espoonlahden uimahalli

Espoonlahdenkuja 4, 02320 Espoo puh. 09 – 802 083

KARAKALLION
HUOLTO OY

Karakalliontie 10, 02620 Espoo
puh. 09 – 511 041 www.karakallionhuolto.fi

MATINKYLÄN APTEEKKI
OY DEBEX AB

MAPEI OY

Tillinmäentie 1, 02330 Espoo
puh. 09 – 8678 900

SIIVORA OY

Hopeahaka 6 G 65, 02410 Kirkkonummi
puh. 040 – 4559 494

TÄYSTORJUNTA EDBERG
tuholaistorjunta
Vanha Rantatie 230 B 4, 02400
Kirkkonummi
puh. 0400 – 134 604

TEHOMAALAUS
M.KARLSSON

Nuotiopiha 2 A 1, 02600 Espoo
puh. 044 – 0101 469

Iso Omena
Piispansilta 11 T 63, 02230 Espoo
puh. 09 – 8676 6450

PROMECA-CONSULTING OY
Kauniainen

Naisjaoston kevätretki
Hämeenlinnaan 23.5.2013
Lähtö Tapiolan kulttuurikeskuksen
edestä klo 10.00.
Ohjelmassa Sibelius-kaupunkikiertoajelu, Sibeliuslounas ns. piparkakkutalossa, tutustuminen Sibeliuksen syntymäkotiin ja siellä Sibelius-opiston
musiikkihetki.
Kotiinlähtö noin klo 15.30.
Retken hinta 30 €/henkilö.
Ilmoittautuminen 6.5. mennessä:
Liisa Sihtola puh.: 0500 801510.
TERVETULOA!
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Pikapuhelu
Veteraanit ovat monta kertaa
kuulleet sanottavan, että kehon
hyvinvointi on pienestä kiinni ja
että jo muutamakin liike pitää
terveenä. Väinö Rantio, millaista
liikuntaa veteraanien päivittäin
pitäisi harrastaa?
-Aamulla on syytä suorittaa kehon herättely. Tällaisen ohjelman
olen oppinut kuntouttajilta: Ensin
sängyssä selällään maaten muutama liikesarja.
Aloitetaan pyörittämällä nilkkoja 30 kertaa kumpaankin suuntaan,
sitten polkupyöräliike eli jalat ylös
ja poljetaan 30 kertaa ajosuuntaan
ja sama peruutussuuntaan.
Sitten levitetään kumpaakin jalkaa mahdollisimman pitkälle 12
kertaa. Tämän jälkeen kohotetaan
lantiota ja taas 12 kertaa.
Sitten noustaan istumaan sängyn reunalle, pyöritetään päätä ja
olkapäitä, painetaan pää hitaasti
jalkojen väliin, lasketaan kymmeneen tai viiteentoista ja nostetaan
pää hitaasti ylös, näin kolme kertaa.
Tämä liike tukee lannerankaa ja
vahvistaa selkää. Niveletkin notkistuvat. Olen itse tätä ohjelmaa tehnyt
kaksikymmentä seitsemän vuotta ja
havainnut sen hyväksi.

Nora Luoma

Pitäisikö päivällä vielä harrastaa
muutakin liikuntaa vai riittääkö
tämä aamujumppa?
-Olisi hyvä kävellä ulkona puoli tuntia niin, että tulee pieni hengästyminen. Kävelyn voisi vaihtaa
uintiin.
Niilo Ihamäki
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Vaietut, unohdetut inkeriläiset

Vuosi 2013 alkoi esitelmien suhteen
tammikuun seitsemäntenä. Filosofian maisteri Reijo Rautajoki jakoi
tietoa Inkerinmaan historiasta ja inkeriläisten vaiheista. Hänen äitinsä
on syntyään inkeriläinen.
Inkerinmaa ulottui nykyisen
Pietarin kaupungin ympäri pohjoisessa Suomen vanhalle rajalle
Rajajokeen, idässä Laatokkaan ja
lännessä Narvajokeen, nykyisen
Viron itärajaan. Maa oli 100 vuotta Ruotsin vallan alla Stolbovan
rauhasta 1617 lähtien. Silloisesta
asujaimistosta kolme neljännestä oli
suomalaisia, Savosta tai Karjalasta.
Asukkaita oli houkuteltu alueelle
vapautuksella asepalvelusta.
Inkeri jäi Pietari Suuren aikana
Suuressa Pohjan sodassa 1702 Venäjälle, sata vuotta ennen Suomea.
Bolshevikkivallankumouksen jälkeen 1920-luvun alussa inkeriläisiä
oli eniten, noin 160 000, ja heistä
käytännöllisesti katsoen kaikki olivat suomalaisia. Lukutaito oli 70
%:lla, useammalla kuin Venäjän
muissa osissa.
Stalinin aika merkitsi pakkokollektivisointia, kulakkien vainoa ja
koulukielen vaihtumista venäjäksi.
Kirkon toiminta kiellettiin. Sitten
syttyi Talvisota. Reijo Rautajoen
kaksi inkeriläistä enoa joutuivat
Kuusisen Kansanarmeijaan. Kun
sille sotajoukolle ei sitten vapauttajan roolissa tehtävää löytynyt, liitettiin heidät Puna-armeijaan. Eräs
Rautajoen sukulaismies kerkisi palvella sodan aikana ja jälkeen jopa
neljässä armeijassa; Neuvostoliiton,
Suomen, Saksan ja Ruotsin.
Saksa saartoi Leningradia 1941–
44. Mottiin jäi myös 30 000 inke-

riläistä. Heitä kuljetettiin Laatokan
kautta Siperiaan, jonne perille selvisi vain kolmannes. Saksalaiset
pitivät inkeriläisiä suomensukuisina
liittolaisina, ja osa Saksan armeijaan Ost-Bataillon 664:ään liittyneistä palveli sittemmin Suomen
Er. P 6:ssa.
Vuoden -41 nälänhätä ajoi inkeriläisiä myös Suomeen. Heimoaate
ja työvoimapula meillä auttoivat
myönteisesti tähän. Suomeen saapui yli 60 000 inkeriläistä karanteenileirien kautta, etupäässä maatalouteen ja tehtaisiin. Suhtautuminen
heimoveljiin ja -sisariin oli vaihtelevaa, kuten suomalaisilla näyttää
vieläkin olevan muualta tulleisiin.
Sodan päätyttyä Liittoutuneiden
Valvontakomissio LVK oli aluksi kiinnostunut vain sotavankien
palautuksista. Kaikki Suomeen
tulleet inkeriläiset olivat allekirjoittaneet tulleensa vapaaehtoisesti
mutta, vastoin rauhansopimuksen
sanamuotoa, LVK tulkitsi heidät
palautettaviksi Neuvostoliiton
kansalaisina. Sopeutumisvaikeudet tänne, koti-ikävä ja lupaukset
paluusta Inkeriin sai 55 000 inkeriläistä lähtemään. Naiset palasivat
lapsineen, kun omien rintamalla
olleiden miesten kohtalosta ei ollut
sodan jälkeen tietoa. Toivo jälleennäkemisestä eli mutta paluumatkalla Viipurissa heiltä poistettiin
tavarat, ja junat suunnattiin ovet
suljettuina muualle Venäjälle. Vasta
60-luvulla alettiin antaa inkeriläisille lupia palata koteihin, joissa
olivat tietysti jo uudet asukkaat.
Viimeinen inkeriläinen luovutettiin
Suomesta vielä 1955. Heimoveljistä
oli kirjoitettu jonkin verran sodan
aikana, mutta virallisen Suomen
täydellinen mediahiljaisuus asiasta
vallitsi vuosina 1944–90.
Vuonna 1990 Presidentti Koivisto luokitteli inkeriläiset paluumuuttajiksi. Yli 30 000 inkeriläistä
on muuttanut Suomeen. Noin 10
000 on vielä jonossa, joista ehkä
puolet on vielä halukkaita tänne
muuttamaan.
Reijo Rautajoki on kirjoittanut
inkeriläisten vaiheista romaanin
Vaietut.
Martti Nurmisalo

Muuttuvat seudut
Espoon kaakkoiskulman kartta
1944
Karttaan on paikallistamisen helpottamiseksi numeroitu himmeän
sinisellä nykykohteita seuraavasti:
1. Dipoli
2. Vesitorni
3. Keskusallas
4. Ortod. kirkko
5.”Haikaranpesä”
6. Barona- areena
7. Visamäki
8. Lystinmäki

Suomalaiset ovat raivanneet aikojen kuluessa koskemattoman luonnon itselleen sopivaksi asuinsijaksi.
Kun sitten tuo raivio hylätään, valtaa luonto sen takaisin ja muuttaa
korveksi jälleen. Tämän ovat lukemattomat siirtokarjalaiset havainneet käydessään entisillä kotikunnaillaan. Vastaavaa löytyy paljon
myös nykypäivän Suomesta, kun
rakennemuutos on tehnyt pienviljelyn kannattamattomaksi. 1990 luvun loppupuolella päätin ohikuljettuani katsastaa pohjoishämäläistä paikkaa, jossa talvisodan jälkeen
asuttiin evakossa, Sen löytäminen
tuotti lähes ylivoimaisia vaikeuksia.
Seutu, jossa muistini mukaan ennen
ruispelto lainehti, oli muuttunut jykeväksi metsäksi. Tie oli tehty toiseen paikkaan, ja yhdestäkään rakennuksesta ei ollut mitään jäljellä.
Ainoa, mikä oli ennallaan, oli järven rantaviiva, Siitä orientoimalla

löytyi viimein asuinrakennuksen
sammaleen peittämä perustus synkän metsän keskeltä.
Sitten löytyi taas entisiltä asuinpaikkakunnilta toisenlaisia muutoksia. Vuonna 1945 ei Hollolan
nykyisen kuntakeskuksen paikalla ollut ainoatakaan rakennusta.
Muutos saattoi olla myös hyvin
nopeakin. Käydessäni Vaalimaalla
1980-luvun alussa, oli vielä silloin
nykyisen valtaisan raja-aseman paikalla koskematon korpi.
Helsingin seutu ja Espoo ennen kaikkea mukaan luettuna, on
muuttoliikkeen seurauksena kokenut sodan jälkeisen perusteellisen
muutoksen. Kun Espoossa vuonna
1950 oli vain 22 874 asukasta, on
luku nyt yli yksitoistakertainen.
Vertauksen vuoksi mainittakoon,
että koko Suomen väkiluku kasvoi
tuona aikana vain n. 36 %. Kun
muuttoliike on keskittynyt ennen

kaikkea kaupungin eteläosaan, ei
sieltä harvoja suojeltuja rakennuksia
ja venäläisten I maailmansodan aikuisia kaivantoja lukuun ottamatta
löydy enää mitään jälkiä entisestä
espoolaisesta kartanomiljööstä.
Tietkin ovat vallan toisenlaisia.
Jorvaksentie nykyisellä Länsiväylän
paikalla oli varsin toisenlainen silloin, kun välirauha oli solmittu ja
Puna-armeijan tiedustelukomppania marssi sitä pitkin Porkkalaan
ja talouskapteeni Ivan Belov sai
surmansa.
Tänä päivänä Kaakkois-Espoon
asukkaalla voi olla vaikeaa kuvitella miltä hänen kotinsa ympäristö näytti jatkosodan päättymisen
aikoihin. Oheinen kartta, joka on
vuodelta 1944, näyttää kuinka
vähän asuttua nykyinen tiiviiksi
rakennettu kulmakunta oli vielä
1940-luvulla.
Veijo Pimiä
Kuva: Elmeri Tervonen
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Ahertajantie 1956

Jorvaksentie (nyk. Länsiväylä) Tapiolan kohdalta 1960
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Sosiaalijaosto
Espoon kaupungin
veteraanipalvelut v. 2013
Osoite: Espoon sosiaali- ja terveystoimi
Veteraanipalvelut
PL 2311, 02070 Espoon kaupunki
Kuntosuunnittelijat
Puh. 09 816 42380, arkisin klo 12.00–15.00

Palvelut

– Jorvin ja Puolarmetsän päivystyskäynti
poliklinikalla on maksuton
– avo- ja laitoskuntoutusta vuosittain
– jalkahoitoa 4 kertaa vuodessa á 45,- euroa
– avustusta silmälasien hankintaan 100,euroa/vuosi
– maksuton hammashoito
– maksuvapaus terveyskeskusmaksuista
– maksuton joukkoliikenne
– kaupungin uimahallien ja kuntosalien
maksuton käyttö
– ilmaiset parkkipaikat määrätyillä alueilla
Muista merkitä Veteraanipalveluun lähetettäviin alkuperäisiin kuitteihin nimesi, osoitteesi ja pankkitilisi numero.

Kotihoitopalvelut

Valtion vuoden 2013 talousarvioon on varattu
erillinen määräraha sotaveteraanien kotona
selviytymisen tukemiseksi. Espoossa määräraha osoitetaan mm. siivous- ja ikkunanpesupalveluun sekä esim. lumi- tms. pihatöiden teettämiseen.
Kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kotihoitoyksikkö lähettää asianmukaiset hakulomakkeet ja ohjeet kotiosoitteella jokaiselle valtion
rahoitettavaan tukeen oikeutetulle.
Lisätietoja arkisin puhelimitse numerosta
09 816 33333 klo 9.00–15.00.

Yhdistyksen tukimuodot v. 2013
Yhteyshenkilö:
Kuntoutussihteeri Pertti Sirén
Puh. arkisin 044 030 3142
Osoite: Suvikuja 3 B 11, 02120 Espoo
Tukien saamisen ehdoton edellytys on
yhdistyksen jäsenyys ja pääsääntöisesti RS-, RP- tai MR -tunnus. Huomioi lisäksi, että vuotuisten avustusten
yhteismäärä on rajoitettu, joten kaikki
valikoiman edut eivät mahdu enimmäismäärään. Maksettava tuki kirjataan kulloinkin kuluvan vuoden tueksi, mikäli
anomus on tullut kuntoutussihteerille
ennen vuoden viimeistä päivää. Ei siis
takautuvasti edellisvuodelle esim. tammikuussa saapuneista edellisvuotta koskevista anomuksista.
Uusille leski- ja puolisojäsenille yhdistys voi myöntää tukia vasta vuoden kestäneen jäsenyyden jälkeen.
Jos olet sotainvalidi, sotainvalidin puo20 leski, lähetä tukianomuksesi
liso tai
pääsääntöisesti invalidiyhdistyksellesi.

Fysikaalinen avokuntoutus

Lääkärin lähetteellä saadusta avokuntoutuksesta korvataan 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 pienituloiselle veteraanin leskelle ja yhdistyksessä
aktiivisesti toimivalle jäsenelle korvaus
on 250 euroa.
Poikkeustapauksessa ilman lääkärin lähetettä otetun fysikaalisen hoidon laskun
summasta vähennetään Kelan-korvausosuutta yksi seitsemäsosa.
Merkitkää pankkitilinne numero hakemukseenne!
Oulunkylän veteraanikuntoutukseen
hakeudutaan Pertti Sirénin kautta. Hän
antaa hakijalle tarkemmat ohjeet ja maksusitoumuksen, jonka perusteella Oulunkylän kuntoutus laskuttaa suoraan
yhdistyksen sosiaalijaostoa. Oulunkylän
ajanvarauksen numero on 09 7282475 arkisin klo 8–12.

Jalkahoidot

Espoon kaupunki korvaa espoolaiselle
veteraanille neljä jalkahoitoa vuodessa
á 45 euroa. Sen jälkeen, kun kaupungin korvaamat jalkahoidot on saatu, sosiaalijaosto korvaa perustellusta syystä
tarpeellisia lisähoitoja. Viimeksi mainitussa tapauksessa ota yhteys kuntoutussihteeriin.

Lääkekorvaukset

Lääkärin veteraanille määräämien pitkäaikaiskäyttöön tarkoitettujen lääkkeiden hinnasta korvataan enintään 200,euroa vuodessa. Korvauksia maksetaan
puolivuosittain. Hakemuksen mukana tulee olla apteekista saatava luettelo lääkkeistä, joista KELAn korvaus on
jo vähennetty.
Ns. käsikauppalääkkeitä ei korvata, vaikka ne olisivat lääkärin määräämiä. Hakemus lähetetään kuntoutussihteerille.

Silmälasit

Espoon kaupunki korvaa espoolaisen
veteraanin silmälasilaskusta 100 euroa.
Yhdistyksen sosiaalijaostolta voi veteraanijäsen saada lisäavustusta silmälasihankintaan 250 euroa joka toinen vuosi. Jäljennös kaupungille lähetetystä laskusta
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 Sotaveteraani -lehdessä ja Länsiväylässä. Sosiaalijaoston tuen suuruus
vahvistetaan vuosittain. Vuonna 2013
se on veteraaneille 60 % ja veteraanien
puolisoille ja leskille 30 %, kuitenkin
enintään 230/115 euroa.

Siivous- ym. avustajatoiminta

Espoon kaupunki tarjoaa veteraaneille huhtikuusta 2013 alkaen kotipalveluja valtion tälle vuodelle myöntämin
varoin. Yhdistyksemme edellyttää, että jäsenemme keskeyttävät yhdistyksen samaan tarkoitukseen annettujen
maksusitoumusten käytön, kunnes
valtion myöntämä tuki on kokonaan
käytetty.
Espoossa ja Kauniaisissa asuvat veteraanijäsenemme voivat saada vuodessa
enintään 10 kpl 35 euron arvoisia maksusitoumuksia, jotka oikeuttavat mm.
siivousapuun. Yhdistyksemme veteraanijäsenten lesket, joiden tulee olla myös
yhdistyksemme jäseniä, ovat oikeutettuja saamaan enintään 6 kpl ko. maksusitoumuksia.
Sitoumukset tilataan yhdistyksen toimistosta, puh.: 09 452 5721.
Lue ja säilytä saamasi maksusitoumusten käyttöohjeet.

Muut tärkeät yhteydet
Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry
Neuvonta ja veljestukianomukset
Anita Koskinen, sosiaalineuvoja
Puh.: 050 4414705
Mannerheimintie 93 A, 00270 HELSINKI
Sähköposti: sosiaalineuvoja.hssvp@kolumbus.fi
Lue Helsingin piirin Sotaveteraani-lehdestä piirin tarjoamista sosiaalieduista.
Anottavissa mm:
Veljestuki
Pienituloinen veteraani voi hakea säätiötukea esim. sairaus- tai asunnon korjauskuluihin. Anomus tulee lähettää piirin
sosiaalineuvojalle.
Oikeusneuvonta
Piirin lakimiehet, varatuomarit
Pentti Lehtola, puh.: 0400 401594
Martti Mikkonen, puh.: 050 5848736
Asuntojen maksuton korjausneuvonta
Henning Ekholm, rakennusmestari,
Uusimaa
Puh.: 0500 604 782 tai 09 875 4454
Rauhanturvaajaliiton päivystyspuhelin
Sen kautta apua tarjotaan kodin pienissä
askareissa ja korjauksissa talkoohengessä. Valtakunnallisen päivystyspuhelimen
numero on 020 769 8111. Sieltä välitetään avuntarve alueelliselle järjestölle,
josta otetaan yhteys kotiin

Presidentti Risto Rytin
kuultavana Tamminiemessä
Viime sodat jättivät rintamalla taistelleisiin vahvat muistot. Sodissa
jouduttiin vaikeisiin tilanteisiin,
raskaaseen tulitukseen, välillä voitokkaisiin taisteluihin. Kaksi kertaa
haavoittuneen, 95-vuotiaan kapteeni Antero Kallion vaikuttavin elämys oli vierailu maaliskuun 19. päivänä 1944 presidentti Risto Rytin
kutsuman ryhmän mukana presidentin virka-asunnossa Tamminiemessä. Suurtalkoiden toiminnanjohtaja Veikko Loppi oli koonnut
ryhmänsä eri rintamaosilta Karjalan, Aunuksen ja Maaselän kannaksilta. Ne edustivat maavoimia, ilmavoimia ja meripuolustusta.
Väsyneen tuntuinen presidentti
Ryti piti kutsumalleen noin kymmenen upseerin ryhmälle perusteellisen selkeän esityksen maailmansodan tilanteesta, jossa hän
totesi Saksa häviän sodan. Tämän
oli marsalkka Mannerheim aistinut
vastavierailulla Hitlerin luona jo
kesällä 1942. Siksi Suomen olisi
pyrittävä neuvottelemaan rauhasta
Neuvostoliiton kanssa.
Oletteko valmiita toiseen talvisotaan
Ilmapiiri Tamminiemessä oli vakava. Neuvostoliitolta oli yllättäen
edellisenä yönä tullut kutsu Moskovaan rauhanneuvotteluihin. Tosin
neuvotteluja oli välittäjien kautta
käyty paljon aikaisemminkin, lähes koko jatkosodan ajan. Neuvostojoukot olivat murtaneet alkukeväästä -44 Leningradin saartorenkaan. Ne saattoivat millä hetkellä
hyvänsä aloittaa suurhyökkäyksen
Kannaksella. Tämä pakotti Suomen
entistä aktiivisemmin neuvottelemaan rauhasta.
Pakottaakseen Suomen rauhaan
Neuvostoliitto aloitti helmikuussa
massiiviset pommitukset. Niiden
välissä Paasikivi lähti hakemaan
Neuvostoliiton esittämiä vaatimuksia Tukholmassa toimivalta suurlähettiläs rouva Kollontailta, jonka
kanssa hänellä oli useita myös kahdenkeskisiä neuvotteluja.
Kollontain esittämät alustavat

ehdot olivat erittäin tiukat ja merkitsivät käytännössä Suomen antautumista. Suomi ilmoitti, ettei se voi
etukäteen hyväksyä ehtoja ennen
kuin on saanut varmuuden niiden
tulkinnasta ja sisällöstä. Ennen kuin
käydään uusia neuvotteluja, Ryti
halusi tietää, mikä on joukkojemme
taisteluvalmius. Niinpä hän kysyi
kutsumaltaan ryhmältä, oletteko
valmiita toiseen talvisotaan. Lopen
johtama ryhmä vakuutti joukkojen
olevan hyvässä taistelukunnossa.
Kahvipöydän äärellä Ryti virkistyi
ja tunsi jo olonsa helpottuneen.
Moskova saneli ankarat rauhanehdot
Paasikivi lähti Carl Enckellin kanssa maaliskuun 26. päivänä Moskovaan, jonka asettamat rauhanehdot
olivat edelleen kovat. Neuvostoliitto
ilmoitti vaatimuksinaan Moskovan
rauhan rajojen palauttamisen, saksalaisten internoimisen, neuvostokansalaisten palauttamisen, Suomen armeijan palauttamisen rauhanaikaiseen kokoonpanoon ja sotakorvauksina 600 miljoonan US
dollarin arvosta välineitä ja tarvikkeita.
Paasikivi halusi sodan loppuvan ja olisi hyväksynyt Kremlin
ehdot, mutta hallitus, ylipäällikkö
ja eduskunta hylkäsivät ne, koska
katsoivat niiden ylittävän Suomen
kestokyvyn. Huhtikuun 15. päivänä Neuvostoliitolle esitetty hylkäämispäätös perustui siihen, ettei 600
miljoonan dollarin sotakorvauksista
selviytymistä pidetty mahdollisena.
Viikko myöhemmin Moskova
ilmoitti Suomen katkaisseen rauhanneuvottelut. Tämän jälkeen
Stalin totesi, että Suomen hallitus
ei halunnut ratkaista asiaa rauhanomaisesti. Neuvostojoukot aloittivat
suurhyökkäyksen kesäkuun 10. päivänä. Hyökkäyksen tarkoituksena
oli turvata Leningrad. Kun se oli
varmistettu ja suomalaiset onnistuivat Tali-Ihantalan taisteluissa
pysäyttämään neuvostojoukkojen
hyökkäyksen syvemmälle Suomeen, pääosa neuvostojoukoista

komennettiin heinäkuun puolivälissä Valko-Venäjälle saksalaisten
joukkojen lyömiseksi.
Joidenkin Suomen hallituksen
jäsenten ja presidentin vaihdon jälkeen Suomen hallitus otti elokuun
loppupuolella yhteyden Neuvostohallitukseen pyytäen rauhaa. Neuvostohallitus vaati rauhanneuvottelujen aloittamisen yhdeksi ehdoksi
saksalaisjoukot joko häädettäviksi
tai internoitaviksi 15. syyskuuta
mennessä. Presidentiksi julistettu Mannerheim ehdotti Stalinille
Neuvostoliiton ja Suomen välisten
vihollisuuksien lopettamista voidakseen siirtää suomalaisvoimia
saksalaisten häätämiseen.
Aamulla 4.9. Neuvostohallituksella oli tieto siitä, että Suomen
eduskunta oli hyväksynyt välienrikkomisen saksalaisten kanssa,
mutta koska ei ollut tietoa sitä,
oliko välienrikkominen todella tapahtunut, Neuvostojoukkojen puolelta tuli jatkui aina 5. 9. aamuun
asti. Syyskuun 6. päivänä Suomen
neuvottelukunta ylitti etulinjat ja
lennätettiin Moskovaan.
Martti Toivanen
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Lottana kahdessa sodassa
Sattui niin, että minulla oli syntymäpäivä sinä sunnuntaina, kun valkoinen kaarti marssi rajalle neuvottelujen aikana 8.10.1939. – Teimme
silloin Taideakatemian vintillä julisteita talojen porttikäytävään, että vintillä piti olla hiekkalaatikko,
mies ja lapio mahdollista pommia
sammuttamassa.
Sitten se talvisota kumminkin
tuli ja pääosan ajasta olin Suomenlinnassa Länsimustan bunkkerissa
sumppia keittämässä ilmatorjuntapojille. Kun asuin Kaivopuistossa,
hiihdin aina työpaikalleni. Eräänä
lumisateisena iltana kaksi poliisia
pidätti minut desanttina, joka juuri
oli pudotettu Kaivopuistoon. Onneksi Suomenlinnan passi pelasti
minut. Loppuaikana komendantti
soitti, että kaikki jäälläolijat ammutaan, kun pelättiin maihinnousua ja
että pitää kiertää Katajanokan kautta lauttasiltaa myöten. Matka piteni
kymmenestä minuutista tuntiin. –
Kun sitten rauha tuli, oli ihmeellistä
kävellä VALOISILLA KADUILLA pelkäämättä, että kompastuu
pommitettuun raitiovaunuun.
Jatkosodan tärkein paikka minulle vuonna 1943 oli Kannaksella
JR 6, jossa olin Kuusenpesän kanttiinilottana opiskeluni kesäaikana.
Meitä oli useampi lotta ja muistan
perunoilla painaneeni korsumme

Kuusenpesän lottia
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seinät kissakuvioilla. Ulkopuolella
pataljoonamme pastori Olavi Airas
rakensi lapsilleen sänkyjä laulellen,
että jos minä olisin ryytimaalla,
ryytimaalla laitimmainen kukka.
Alapuolella metsässä oli Revon
veljesten teltta. Ja kukkulamme
takana juhlasali, jossa usein kävi
vierailijoita esiintymässä. – Sitten
lotta Helvi Ilonen ja minut siirrettiin Aleksandrowskaan kanttiinia
pitämään. Olen jälkeenpäin kuullut,
että se oli etulinjaa lähinnä oleva
kanttiini. Keväällä se oli räjäytetty.
Ikkunoissa oli kanaverkot ja ihmettelin sitä. Sanoivat, että kranaatit
särkyvät heitettäessä niihin. Ja rottia vilisi. Saimme kerran viikossa vanikkalaatikon 30x39x50 cm,
mutta rotat pilasivat sen viikossa,
vaikka karbiinituikku paloi vieressä koko yön. Kaikki ruoka piti
suojata. Katto ei pitänyt sateella
vettä, oli kuivaa vain sängyn alla. Pojat tulivat iltasella mielellään
kanttiiniimme kylään. Suosimme
erikoisesti Suursaaren valtauksessa toisen silmänsä menettänyttä
luutnanttia, kun hän ei koskaan ollut pyrkimässä kylään. – Elokuun
kuutamoöinä lensi nk. hermoporalentokone joka puoli tunti heittäen
valaistun pommin minne sattuu.
Kesti kaksikymmentä vuotta, kun
sairastuessani kuumeeseen näin sii-

tä painajaisunia. – Kerran kävimme pastori Olavi Airaksen kanssa
maalaamassa akvarellit Aleksandrowskan kirkosta. Se oli Suurkirkon näköinen ilman jalustaa ja
ilmeisesti Engellin Venäjän kauden
suunnittelema, mutta valitettavasti
se tuhoutui sodan loppuvaiheessa.
Kesällä 1944 elettiinkin jo vetäytymisvaihetta. Usein oli navetan
vintillä elokuvaesityksiä ja Helvi
esitteli minulle naapurin pojan
Kivennavalta, Reino Honkasen.
Hänen vaimonsa oli juuri kuollut
ja hän kosikin minua. En ikinä
mene kanssasi naimisiin, sanoin.
– Lopullisena vetäytymispäivänä
meidän oli pakko sekoittaa tonkkaan mehua, ottaa sitä pakilla ja
jos markat loppuivat, käytettiin
niitä vaihtorahoina. Vesi laski sinä
päivänä 1,5 metriä kaivossa. Tiellä
tuli joku pyöräilijä ja kysyin, onko
jonoa vielä pitkälti. Ainakin 7 km,
hän sanoi.
Sodan jälkeen kerroin isoäidilleni, miten mukavia kavereita minulla
oli sodassa. – Oliko siellä myöskin
ylioppilaita, hän kysyi. Ei sodassa
ollut tärkeää, oliko ihminen pappi,
lukkari vai talonpoika – ihminen
itse oli vain tärkeä. Se aika yhdisti
paljon Suomen kansaa. – Meni pitkä
aika sodan jälkeen oman paikkansa
etsimisessä. Sen yksisilmäisen luutnantin kanssa
meillä oli kaunis seurustelu,
joka päättyi äitini sairastumiseen. Minä menin lopuksi sen
Reino Honkasen
kyytiin, joka sodan henkisesti
ja ruumiillisesti
vammauttamana kuoli suhteellisen nuorena ja
jäin kolmen lapsen kanssa jatkamaan elämää.
Helmiriitta
Honkanen

”Ei oo mun juttuni”
Tässä päivänä muutamana kotikatua kävellessä tuli vastaani naapurin poika, joka muutama viikko sitten lähti armeijaan asevelvollisuuttaan suorittamaan. No, joko sitä on
päästy lomille, kysäisin. Ehei, tulin
pois, ei se oo mun juttuni, vastasi
nuori mies iloisesti, heilautti kättään ja jatkoi matkaansa.
Jäin paikoilleni vähäksi aikaa
ja ihmettelin maailman menoa.
Olin kyllä kuullut näitä ”juttuja”
ja lukenutkin niistä, mutta en ollut
koskaan tavannut heitä, tuntui vähän oudolta. On tietysti niin, että
jo puolittain menneessä elävälle ja
nykyajan realiteetteja ymmärtämättömälle olisi parasta olla arvostelematta nykyajan ilmiöitä, mutta
kuitenkin.
En pyri arvioimaan tarvitseeko
nykyinen armeijamme koko ikäluokan vai tyytykö
se niihin,
joiden ”juttu” se on, mutta ihmettelen niitä poikia, jotka eivät viitsi
tai halua tai ymmärrä ottaa vastaan
sitä koulutusta, minkä he armeijassa
saisivat. Tietysti on monia asiallisiakin syitä lykätä palvelukseen

astumista, esimerkiksi opiskelu, mutta
sehän on useimmiten
järjestelykysymys.
Mikäli olen oikein
käsittänyt, siellä opetetaan nykyisin paljon sellaisia asioita,
joista on siviilissäkin
hyötyä.
Toinen, ja mielestäni myös vakavampi asia on se, että ainakin ennen
vanhaan se oli asevelvollisuus ja
myös kansalaisvelvollisuus, joista ei
juuri kukaan laistanut. Niitä, jotka
eivät läpäisseet lääkärin tarkastusta,
kutsuttiin melko yleisesti ”kruunun
raakeiksi” mutta sen nimiset kyllä
hyväksyttiin, koska se oli lääkärin määräys. Nyt sen sijaan näyttää
siltä, että käydään kokeilemassa ja
jos peti on liian kova, tullaan pois.
Tämä on tietysti vain täysin asiantuntemattoman yksinkertaistettu
mielipide.
Oma mielipiteeni siihen miksi
nuoren kannattaisi mennä armeijaan, on ainakin se, että velvollisuuden tunne ja yhteisöllisyys kasvaa.

KUTSU
		
		

Kansallisen veteraanipäivän juhla Espoossa
lauantaina 27.4.2013

		
		

”Veljeä ei jätetä, nuoria ei unohdeta”
”Kamraten lämnas ej, ungdomen glöms inte”

		
		
		

LIPUNNOSTO
Tapiolassa kulttuurikeskuksen edustalla
altaan puolella kello 9.30

		
		
		

PÄÄJUHLA
Tapiolan kulttuurikeskuksen Tapiolasalissa
kello 10 - 11

		
Tilaisuus alkaa aamuhartaudella
		
Puolustusvoimien ja Espoon kaupungin
		
tervehdykset
		
Juhlapuhuja puolustusministeri Carl Haglund
		
Musiikkiesityksiä: Sotaveteraanikuoro ja Esmila,
		
laulaja Rolf Broman, Kameleonttikuorot
		

Kahvitarjoilu kello 11–12

		

Tumma puku, kunniamerkit

Jos tehtävä annetaan, niin se myös
tehdään, ja kun tehtävä on yleensä annettu jonkun ryhmän, suuren
tai pienen tehtäväksi, niin yhdessä
tekemisen taito kehittyy. Yhdessä
tehdään ja yhdessä palataan töistä.
Se on sitä aseveljeyttä, jota voidaan
käyttää myös rauhanoloissa. Yhteiset kokemukset yhdistävät, niistä
jää muistoja ja kavereita, joiden
kanssa voi muistella tapahtumia
lopun ikäänsä.
Asevelvollisuusikä on myös yksi
tärkeä ikä nuoren fyysistä kehittymistä ja kuntoa ajatellen ja siinä armeija on numero yksi. Mikä mainio
kuntokoulu se onkaan. Puoli vuotta
ilmaista kuntokoulua hyvien opettajien johdolla, ei jumppasalimaksuja, ei paikkatilauksia. Huonokuntoisinkin mies juoksee puolen vuoden
treenin jälkeen Cooper-testin huomattavasti paremmin kuin ennen
Olemme saaneet elää melkein
seitsemänkymmentä rauhan vuotta.
Siitä saamme olla kiitollisia. Emme kuitenkaan voi olla varmoja,
että se toivottu tuhatvuotinen valtakunta olisi alkanut syksyllä-44.
Meidän tulee hoitaa sitä talenttia
mitä meille on uskottu, vaalia perinteitä ja uskoa yhteiseen hyvään,
velvollisuuden täyttämiseen, rehellisyyteen ja kunniantuntoon. Ei
ihmisellä nykyaikanakaan ole vain
oikeuksia, on myös velvollisuuksia.
Nykyaikana yhteiskunta antaa uskomattoman paljon kansalaisilleen,
sellaista mitä ennen ei osattu edes
kuvitella. Mielestäni yhteiskunnan
jäsenen tulisi myös antaa oma panoksensa yhteiskunnalle, jokainen
omien kykyjensä mukaisesti.
Eero Sillanpää
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Heinäpaali-Vasili
oli poistettu, mutta vapaa-aikana
hänelle annettiin ”työnantajan”
puolesta isävainajan rässihousut
ja harmaa villapaita. Olisiko ollut
sen ajan saavutettu etu. Vasili oli
komea mies, mahonginpunertava
aaltoileva tukka ja isot valkoiset
hampaat. Hän oli aina iloinen ja

ilmeisen vilpittömästi ystävälllinen
muun muassa minulle 11-vuotiaalle
maitotinkiläiselle. Mikä lie Vasili
ollut miehiään, mutta jollakin tavalla luotettava hänen täytyi olla,
kun hän niinkin vapaasti sai elellä

Espoon Sotaveteraanit ry:n sosiaalijaosto järjestää syksyllä
kotimaassa muutaman vuorokauden virkistys- ja kuntoutusloman.
Tarkemmin elokuussa Länsiväylässä ja lehdessämme 3/2013.
Tiedustelut: Pertti Sirén puh. 044 0303142
24

maalaistalon loisto-oloissa, joista
kylän omat pojat rintamilla voivat
vain unelmoida. Ei häntä kukaan
vartioinut, vaikka vanki olikin. Toisaalta tuskinpa hänen intresseissään
olisi ollut lähteä etsimän jostakin
parempia oltavia.
Vasili työskenteli suurella heinäladolla paalauskoneen
kanssa yksinään, mutta kerran vanhaemäntä pyysi, että minä ja
kaverini menisimme
Vasilin avuksi tunkemaan heiniä paalauskoneeseen. Ehkäpä
työ sillä tavalla vähän
nopeutuisikin. Me menimme, Pentti ja minä. Autoimme minkä
taisimme, ja kyllähän
heinät meidänkin voimilla paalauskoneen
kitaan saatiin. Vasili
painoi vivusta heinät
tiukkaan ja kääri rautalangasta siteet paalien ympärille. Tämänkin homman hän teki
iloisesti rallatellen ja
jutellen meille venättänsä, josta emme juuri
mitään ymmärtäneet.
(Tuon ajan suomalaispojan venäjän taito supistui ”rukiveriin”, ja
sillähän jo selvisikin
pitkälle.)
Vasili oli mielestämme kiva kaveri,
emmekä me osanneet
häntä ryssänä pitää,
puhumattakaan, että olisimme häntä pelänneet. Vasilin ”komennus”
kesti ehkä joitakin viikkoja. Sitten
hän häipyi jonnekin sotilaiden mukana, tuskinpa kuitenkaan tavalliselle vankileirille, sen verran poikkeava ja selvästi fiksu mies Vasili
oli. Jälkeenpäin kylällä kohistiin,
että ökytalon tyttären poskille olisi
Vasilin jäljiltä tullut jotenkin uutta
ja hehkeämpää punaa.
		
Pekka Kontu
SA-kuva

Meilläkin oli kylän ainoassa ”ökytalossa” maitotinki, jota minä silloin vuoden 1942 paikkeilla yksinoikeudella hoidin. Opin jokapäiväisillä maitoretkilläni tuntemaan sen
talon asioita melko lailla, tai ainakin luulin niin.
Taloa piti kaksi naista, vanhaemäntä ja ikäneito tytär, ehkä 40-vuotias.
Talo oli hyvin hoidettu
ja paikat erinomaisen
siistit. Raskaammat
työt teetettiin rauhanaikana rengeillä, ja sodan aikana pääasiassa
talkootyönä, johon
suojeluskuntalaiset ja
sotilaspojat osallistuivat. Navetta ja sen
kymmenkuntalehmää
olivat naisten hyvässä
hoidossa.
Kesällä 1942 oli
talon heinät tehty talkoilla ja sato oli saatu
hyvänlaatuisena latoihin. Sitten annettiin
määräys, että heiniä
piti luovuttaa armeijalle, ja ne piti olla paalattuja, jotta niitä voitiin
kuljettaa junalla. Jostakin toimitettiin ökytaloon Vasili-niminen
sotavanki, jonka tehtävänä oli ensisijaisesti
suorittaa heinien paalaus, mutta muutakin
hänellä voitiin teettää tarpeen mukaan.
Vasili asui ökytalon
kammarissa, nukkui lakanoiden
välissä kahden naisen seurassa ja
istui maalaispirtin pitkän pöydän
päässä isännän paikalla. Työssä hän
käytti venäläistä kellanruskeaa asepukuaan, josta kaikki tunnukset

K u v a : M a tt i K a l t o k a r i

Liiton hiihtomestaruuskilpailut pidettiin Kauhavalla 28.2.2013.
Kuvassa Espoon Sotaveteraanien menestyksekkäitä hiihtäjiä Hilkka Rantio, Väinö Rantio ja Paula Laitila.

Kirkkonummen jaosto vietti 21-vuotisjuhlaansa 18.2.2013.
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Metsä pitää pintansa

Marskin Majalle
Marskin päivänä
Retki Marskin Majalle
Lopelle tiistaina
4.6.2013.
Lähtö Tapiolan uimahallin
parkkipaikalta klo 9.00.
Perillä tutustuminen Marskin metsästysmajaan ja ruokailu.
Paluumatkalla käymme Pyhän Birgitan kirkossa.
Retki on maksuton rintamatunnuksen omaaville. Muille
hinta on 35 euroa.
Ilmoittautuminen:
Espoon Sotaveteraanien toimisto puh. 09 452 5721 arkisin klo 9 – 12.

Syysretki
Hilaan torstaina
17.10.2013
Lähtö Espoon aseman pysäkiltä klo 9.00, Viherlaakso
9.15, Leppävaara 9.20, Tapiolan uimahallin parkkipaikka 9.30.
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Helmikuussa kuultiin Metsä Groupin pääjohtajaa, vuorineuvos Kari
Jordania aiheesta Metsäteollisuus
Suomessa ja sen tulevaisuus. Hänen
työnsä oli 26 vuotta pankkialalla,
ennekuin hän siirtyi 9 vuotta sitten
metsäteollisuuteen. ”Väitteet, joiden mukaan metsäteollisuus Suomessa on auringonlaskun savupiippuala, ovat vahvasti liioittelevia.”
Tilanne teollisuuden kannalta on
vähintäänkin tyydyttävä. Ala työllistää suoraan 200 000 suomalaista,
välillisesti puolta miljoonaa. Metsäteollisuus vie 11,2 miljardin arvosta tuotteita, joista sellu, paperi
ja kartonki tuovat 8.5 mrd. Se on
30 % Suomen nettoviennistä ja 20
% bruttoviennistä.
Puuta on yli tarpeen
Suomessa kasvaa 100 miljoonaa
kuutiometriä puuta vuodessa. Siitä teollisuus käyttää 55 miljoonaa.
Pinta-alastamme 60 % on metsää.
Metsäteollisuuden bruttovientimme
arvo on 2000 euroa/asukas/vuosi.
Luku on ylivoimaisesti maailman
suurin. Ruotsi jää puoleen, Kanada
vielä vähempään. Myös alan teknologiassa ja kestävässä kehityksessä Suomi on edelläkävijä. Kolme
merkittävää toimijaa ovat suomalaisia; Metsä Group (Euroopan 6.),
UPM(3.) ja Stora Enso (2.). Metsä
Groupin pieninkin tehdas tuottaa
viiden Rovion (Angry Birds) verran liikevaihtoa.
Mitä puusta saa
Yhdestä kuutiometristä puuta saa
vaikkapa 60 000 A4-arkkia kirjoituspaperia, biodieseliä henkilöautoon 1 250 km:n matkalle tai 2
kuukauden lämmityspuut yhteen
omakotitaloon. ”Puu on liian arvokasta raaka-ainetta poltettavaksi.”
sanoi vuorineuvos Jordan. Kun 50
vuotta sitten tuotettiin Suomessa 2
miljoonaa tonnia paperia ja karton-

kia, nyt luku on 11 milj. Samat luvut massalle(sellulle) ovat 10 ja 4.
Nyrkkisääntö on, että Suomi tuottaa vuodessa 10 miljoonaa tonnia
sahatavaraa, 10 miljoonaa tonnia
paperia ja kartonkia, sekä 10 miljoonaa tonnia massaa. Suomen markkinat ovat Euroopassa, minne viedään
tuotannosta 70- 80 %. Suurimmat
vientimaat ovat Saksa, Iso-Britannia, Venäjä, USA, Ranska, Sveitsi
ja Ruotsi. Maamme 10 suurimman
vientituotteen joukkoon metsäteollisuudesta mahtuu neljä. Toiseksi
suurin vientiartikkeli on päällystetty paperi. Päällystämätön paperi,
sellu ja sahatavara mahtuvat vientituotteidemme kymmenen kärkeen.
Tulevaisuus
Kokonaiskysyntä metsäteollisuuden tuotteilla kasvaa, vaikka kehittyvät markkinat hiljenevätkin. Havuselluun ennustetaan 10 % kasvua
viidessä vuodessa. Metsä Group on
havusellun maailman kakkonen.
Paino- ja kirjoituspaperin kysyntä
laskevat, mutta taivekartongin kasvaa. Nettikaupan räjähdysmäinen
kasvu on syynä kevyiden, painokelpoisten ja vahvojen pakkausten
tarpeeseen. Pehmopaperin kulutus
on elintason mittari. USA kuluttaa
sitä 20, Euroopan mestari Sveitsi
16, ja hännänpitäjä Moldova 1 kg/
henkilö/vuosi.
Metsä Groupin omistaa 125 000
metsänomistajaa. Yhtiö on jaettu
viiteen divisioonaan; Tissue, Board,
Fibre, Wood ja Puunhankinta. Tuotantoa on 9. maassa. Alaa rassaavat sekä Brysselissä säädetyt, alati
tiukkenevat, erikoisasemaamme
huomioonottamattomat säädökset,
että varsinkin niistä vielä mallioppilasmaisesti tiukemmat omat
lakimme. Vuorineuvos Kari Jordan
muistuttikin, että ”isänmaan voi ja
leipä tulee vielä pitkään metsästä”.
Martti Nurmisalo

Paluu klo 14.30 samaa reittiä.
Retki on maksuton.

Perinteinen purjehdusretki

Ilmoittautuminen:
Espoon Sotaveteraanien toimistoon puh. 09 452 5721 arkisin klo 9 – 12.

Puolustusvoimien järjestämällä Louhi-aluksella
torstaina 16.5.2013 aamupäivällä. Lähtö Helsingistä.
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumiset:
Ukonvaajan toimisto puh. 09 452 5721 klo 9-12.

Maksuton kouluruokailu
Palvelutalon lounaspöydässä tuli
puheeksi nykyinen maksuton kouluruokailu ja koetettiin muistella,
milloin se tuli voimaan, mutta kun
ei kukaan tuntunut muistavan tai
tietävän, niin valtuutettiin minut
kysymään kaikkitietävältä postimestarilta asiaa.
Ilmari

Ilmari lounaskavereineen ilmeisesti
kuului siihen veteraanien joukkoon,
jotka kulkivat omat eväät reput kouluun. Maksuttomia aterioita alettiin
kansakouluissa jakaa vuonna 1948.
Lukioissa niitä alettiin saada vasta
neljäkymmentä vuotta myöhemmin. Suomi oli maailman ensimmäinen valtio, jossa otettiin käyttöön ilmainen kouluateria.

Abloy-lukosta
Joskus, kun avaan ulko-oven Abloy-lukon, välähtää mielessäni ky-

symys, että kukahan tämän nerokkaan lukon onkaan keksinyt. Joistakin aivojen poimuista pulpahtaa
kauan sitten lukemani tieto, että hän
olisi ollut joku suomalainen. Olenko oikeassa?
Pentti
Aivojesi viesti on ihan oikeilla
jäljillä. Konttorikonemekaanikko Emil Henriksson keksi vuonna
1908 uudenlaisen lukon toimintaidean kassakoneista, joissa käytettiin vierekkäin sijoitettuja kiertyviä
numerolevyjä hintaa ilmaisevien lukujen valintaan.
Keksintöä pidetään Abloy-lukon
perustana.

Karkausvuodesta
Uuden vuoden alettua mietin, onko tämä vuosi karkausvuosi, mutta kun katsoin helmikuuta, niin
huomasin, ettei siinä ole 29 päivää. Milloin sitten on seuraava karkausvuosi?
Alpo
Seuraava karkausvuosi on kolmen
vuoden kuluttua, vuosi 2016. Sen
muistaa siitä, että karkausvuosi on
neljällä jaollinen vuosi. Viime vuosihan oli karkausvuosi.

Taiteilijakukkulasta kysytään
Kävelin Hietaniemen hautausmaalla ja kävin myös taiteilijakukkulalla. Mieltäni alkoi kiinnostaa, kukahan sinne ensimmäisenä on haudattu. Yritin hautakivistä sitä katsella,
mutta oli vielä lunta ja jäätä niin,
etteivät vuosiluvut oikein erottuneet. Tietääkö postimestari?
Mikko
Taiteilijakukkulalle haudattiin ensimmäisenä tanssitaiteilija Maggie
Gripenberg (1881–1976).
Virolaiset vapaaehtoiset
Tapasin jatkosodan aikana joitakin
virolaisia vapaaehtoisia JR 200:n
miehiä. Nyt haluaisin tietää, paljonko heitä oli ja mihin he sodan
päätyttyä joutuivat?
Oskari
Virolaisia vapaaehtoisia saapui
1942–43 pienillä veneillä yli Suomenlahden kaikkiaan 3400. Nuorin
oli 14-vuotias. Heistä kaatui jatkosodassa 198. Sodan päätyttyä Viroon palasi 1728 miestä, Suomeen
jäi 163 miestä.

Piirrokset Nora Luoma

Kenttäpostin osoite:

päätoimittaja Niilo Ihamäki
Mäntyviita 10 F, 02110 Espoo
niilo.ihamaki@hotmail.com
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Espoon kaupungin etuudet senioreille
Tammikuun 21. pidettiin esitelmän
tilalta paneelikeskustelu. Espoon
kaupungilta kulttuuritoimen johtaja Sampo Suihko ja seniorineuvonnan palveluohjaaja Jenni Hakkarainen joutuivat veteraanien visaisien kysymysten kohteiksi. Kaikkiin kysymyksiin ei tullut heti paikan päällä vastauksia.
Aluksi Hakkarainen esitti Espoon ikääntymispoliittisen ohjelman vuoteen 2015 asti. Pääkohtina olivat: asuminen ja ympäristö
esteettömäksi, kotona asuminen
ensisijaiseksi ja palvelut sitä turvaamaan, tarvittavan tiedon ja palvelujen saanti helpoksi senioreille,
sekä senioreiden osaaminen ja voimavarat kanssakulkijoiden elämää
rikastuttamaan.
Kodinhoidon palveluilla pyritään kattamaan koko Espoo; palvelutaloilla, palvelukeskuksilla ja
päivätoiminnalla, sekä kotihoidon
tukipalveluilla. Pitkäaikaishoito ja
tehostettu asumispalvelu tulevat tähän lisäksi. Espoon sairaalassa saa
avo- ja akuuttista sairaanhoitoa ja
kuntoutuksen erityispalveluja.
Tukea asumiseen saa KELAsta,
kotitalousvähennyksestä ja kotihoidon tuesta, myös asunnon muutostöihin ja apuvälineisiin. Kaupungin
kotihoito suorittaa palvelutarpeen
arvioinnin, jonka yli 75-vuotias

saa viikossa, yksilöidysti. Apua on
tarjolla kaupassakäyntiin ja ateriapalveluihin, sekä
turvarannek keeseen.
Kulttuurijohtaja
Suihko kertoi 68+
palveluista, tulevista Elä ja Asu-keskuksista, luontoalueista Nuuksiossa ja
saaristossa, kirjastoautosta sekä työväenopistosta.
Kun veteraanien keski-ikä on 89+,
nämä palvelut tuntuivat olevan tehty
sukupolvea nuoremmille.
Kysymystulva palautti veteraanien tarpeet käytännön tasolle.
Espoon kaupungin puhelinpalveluiden hankaluus ja kankeus ilman
puhelinluetteloa tai ihmistä toisessa päässä on veteraaneille todella
ärsyttävä piirre. Terveyskeskusaikojen varaus tai lääkärin kanssa
keskustelu puhelimitse ei onnistu,
kuten ei hammaslääkäriajan peruminenkaan. Eivät senioripalvelut
saa olla vain netissä. Asiaan luvattiin palata, ja sainkin seuraavana
päivänä Suihkolta tiedon, että puhelinongelmaan oli heti alettu puuttua. Toivotaan pikaista parannusta.
Lisäkysymyksiä sateli. Turvapu-

helimen tai rannekkeen voi saada kaupungilta vain kodinhoidon
asukas. Omakotitalon polun lumenluontiin ei ole kaupungin apua
luvassa, vaikka kotona asumista
pidetäänkin kaupungissa tärkeänä. Senioripalvelukeskus on vaikea
löytää ja siellä veteraanien mukaan
palvelu on tylyä. Palveluseteli ei riitä. Pitääkö Espoo listaa omaishoitajista? Mihin pitää ilmoittautua?
Saattohoidon järjestäminen espoolaisille Terhokodissa ei ole toiminut
hyvin. Veteraanit haluavat tulla palveluissakin kohdelluiksi ihmisinä,
eikä vain asiakkaina, potilaina tai
kuluttajina. Jenni Hakkarainen ilmoitti samalla viikolla vieneensä
kysymyksiä eteenpäin Espoon vastaaville viranomaisille.
Martti Nurmisalo

Palstarinteen kesä 2013
Sosiaalijaoston ja Pohjoisen toimintajaoston yhdessä järjestämiin tilaisuuksiin voivat osallistua
yhdistyksen jäsenet, (varsinaiset ja kannatusjäsenet).
Linja-autokuljetus ja ruokailu järjestetään. Ruokailun vuoksi on kaikkien, myös omin neuvoin tulevien, ilmoittauduttava.
Isäntä: Vilho Åkerlund, puh. 09 863 8442 tai 050 303
0712, emäntä: Anja Hukkanen, puh. 050 594 0435
Ilmoittautumiset: Pertti Sirén puh.: 044 030 3142 tai
sähköpostitse pertti.siren@elisanet.fi
Tilaisuuksista ilmoitetaan myös Länsiväylässä.
TERVETULOA!
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Ti 07.05.
Ti 21.05.
To 06.06.
Pe–su
21.–23.06.
To 11.07.
Pe–la
02.–03.08.
To 15.08.
To 29.08.
To 12.09.
To 26.09.

Kevättalkoot
Johtoryhmän kokous klo 13
Virkistyspäivä Palstarinteellä
Virkistyspäivä Palstarinteellä
Kaikkien yhteinen
juhannusjuhla
Virkistyspäivä Palstarinteellä

Hoitokunta

Avoimien ovien päivä
Ohjelmallinen kesäjuhla
Virkistyspäivä Palstarinteellä
Palstarinne-päivä. Syyskokous
Syystalkoot Palstarinteellä

PT
PT, SO
PT, SO
PT
Hoitokunta

PT, SO
PT, SO
Hoitokunta
PT, SO

Kotkien kokoontuminen
tenkin. Lääkäri oli kehottanut
ottamaan kaiken varovasti, jonka
vuoksi hän ryhtyi rajoittamaan
rientojaan, koska ne vaarantaisivat
hänen terveytensä. Tämä voi ehkä
myös olla osasyy poisjääntiin.
Veijo Pimiä

SA-kuva

saada Hartman käännytetyksi ja
sen nojalla rekrytoiduksi joko Neuvostoliiton tai DDR:n ilmavoimiin,
mutta turhaan. Kun vapaus viimein
koitti, alkoi ura Länsi-Saksan ilmavoimissa.
Toisaalta Erich Hartman oli
vuonna 1980 potenut vaikean sairauden, mutta toipunut siitä kui-

Luutn. Wind mekaanikkoineen 12.9.1943 Suulajärvellä. Takana hävittäjä
Brewster B – 393 jolla ammuttiin alas runsaan kahden vuoden aikana 39
viholliskonetta.

SA-kuva

Touko - kesäkuun vaihteessa vuonna 1986 järjestettiin Maxwell Air
Force Base nimisessä Yhdysvaltain Ilmavoimien yliopistossa Alabaman Montgomeryssa tilaisuus johon kutsuttiin 16 kunniavierasta.
Nämä edustivat lentämisen huippua. Suurin osa oli tietysti USA:sta,
mutta oli siellä yksi Suomestakin.
Kaksinkertainen Mannerheim ristin ritari kapteeni evp. Hans Wind.
Joukossa oli muitakin ns. hävittäjä-ässiä joiden pudotustilit jäivät
kyllä vaatimattomiksi Windin ilmavoittojen rinnalla. Mukana oli
myös mm. yksi kuussa käynyt astronautti, Hiroshiman atomipommin
pudottaja, ensimmäinen äänivallin
rikkoja ym.
Yksi kuitenkin oli poissa: Ilmasotahistorian menestynein hävittäjälentäjä Erich Hartman. 352
ilmavoittoa, vielä varsin lyhyessä
ajassa. Hartman oli vasta 20-vuotias
aloittaen ilmasotansa marraskuussa 1942. Miksi Hartman ei ollut
kutsuttujen joukossa. Olihan siellä
mm. Rudolf ”Pitz” Opitz. Luftwaffen koelentäjä ja suunnittelija,
joka oli mukana mm, hyökkäyksessä Belgiaan toukokuussa 1940.
Sen sijaan Hartman oli taistellut
vain itärintamalla, ja saanut kaikki
voittonsa Messerschmitt 109-hävittäjällä. Oli sodan jälkeen ollut
USA:ssa saamassa jatkokoulutusta
suihkukoneilla. Oli myös USA:n
20. hävittäjärykmentin kunniajäsen,
ym., nyt Liittotasavallan ilmavoimista eläkkeellä oleva eversti.
Miksi Hartman ei ollut mukana? Oliko syy toukokuun 16 päivän
tapahtumissa Länsi-Böömiläisellä
niityllä vuonna 1945? Amerikkalaiset luovuttivat 50 000 sotilasta,
sekä suuren joukon kaikenikäisiä
siviilipakolaisia Puna-armeijalle,
poistuen itse paniikinomaisena länteen. Erich Hartman luovutettujen
joukossa joutui näkemään maanpäällisen helvetin, mikä alkoi heti
amerikkalaisten poistuttua.
Erich Hartman joutui sitten
muiden vankien mukana syvälle
Neuvostoliittoon asti. Vankeus kesti
kymmenen ja puoli vuotta. Tuona aikana yritettiin kaikin keinoin

Hävittäjä Messerschmitt BF 109 G-6. Tällä konetyypillä ampui kapt.
Wind kesällä 1944
12 päivässä alas 30 viholliskonetta.
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TOIMINTAKALENTERI

Kevät - kesä 2013
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 klo 13
-14 (Väinö Rantio). Leppävaaran uimahallin kuntosali
(Veräjäpellonkatu 15) tiistaisin ja torstaisin klo 10-11
(Aimo Virkki). Tapiolan palvelukeskus (TPK) tiistaisin ja torstaisin klo 9.30-11. Tuulimäen väestösuojan
kuntosali maanantaisin klo 11-12 ja torstaisin klo 10-11.00 (Väinö Rantio). Lentopalloa Tapiolan urheiluhalli maanantaisin ja perjantaisin klo 10-11.30 (Eero
Rasanen). Ilma-aseammunta Tuulimäen liikuntahalli
maanantaisin klo 13-14 ja torstaisin klo 12-13 (Väinö
Rantio). Petankki Tuulimäen liikuntahalli torstaisin klo
10.30-12 (Aimo Tissari). Hiihtotapahtumat. Kuntoliikuntajaoston erikoistapahtumista Länsiväylässä.
Toimintaryhmät kokoontuvat
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 2/2013
		ilmestyy. LE
Ma 15.4.
14.15		 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa.
Esitelmien aiheet, katso erillinen ilmoitus
lehdessä. VJ
Ti 16.4.
		

Ilma-aseammunnan mestaruuskilpailut
kotirataotteluna Maunulassa. KU

Ke 17.4.
14		

Tanssit EKK:ssa. NA,SY

La 20.4.
14		 Espoon kaupunginteatterissa ”Toisen ääni”.
		 Liput 25€ eläkeläiset, 10€ tammenlehvä		veteraanit.
		 Varaukset: Eeva Kalin 040 756 8219. KJ
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Su-la 21.-27.4.
		
		
		
			

Sosiaalijaoston tukema kuntoutus- ja
virkistysmatka Viimsi Spassa, 10 km
Tallinasta itään. Tied. ja ilm. Helena
Luukkonen puh. 050 593 3751 tai
e-mail helena.luukkonen@elisanet.fi

Ma 22.4.
14.15		 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa.
VJ
15.30
Naisjaoston sisarilta.
		 Liisa Sihtola: Auringonvalo ja lääkkeet. NA
Ke 27.4. Kansallisen veteraanipäivän juhla
		Espoo
9.30		 Lipunnosto kulttuurikeskuksen
		 ulkoilmanäyttämö Amfilla.
10		 Pääjuhla Espoon kulttuurikeskuksen
		 Tapiolasalissa, juhlapuhe puolustusministeri
		 Carl Haglund.
11		 Kahvitarjoilu kulttuurikeskuksen lämpiössä.
		 Järjestäjä: Espoon kaupunki. Tumma puku
		 ja kunniamerkit. Vapaa pääsy. EHT, KR
11.15		 Kirkkonummi
		 Seppelten lasku, kaksikielinen jumalan		 palvelus Kirkkonummen kirkossa, lounas
		 ja juhla. KI
Ma 29.4.
14.15		 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. VJ
TOUKOKUU
Ma 6.5.
15		 Naisjaoston simamatinea kaikille TPK:ssa.
		 NA, KR
Ti 7.5.

Kevättalkoot Palstarinteellä. Hoitokunta

Ti 14.5.
13		

Veteraanitapaaminen seurakuntatalolla. KI

Su 19.5. Kaatuneiden muistopäivä
		Espoo
10–12		 Kaksikielinen jumalanpalvelus Espoon
		tuomiokirkossa.
		 Seppeltenlasku. EHT, KR
Kirkkonummi
10.45		 Seppelten lasku, kaksikielinen sanajumalan		 palvelus kirkossa ja kahvitilaisuus seura		 kuntatalolla. KI

Ti 21. 5.
		
		

Virkistyspäivät Palstarinteellä.
Linja-autokuljetus ja ruokailu.
Ilm. Pertti Sirén puh. 044 030 3142. PT, SO

SYYSKUU
Ma 2.9.
14.15.
Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. VJ

To 23.5.
		
		
		

Naisjaoston kevätretki Hämeenlinnaan.
Lähtö klo 10 Tapiolan kulttuurikeskuksen
edestä. Linja-autokuljetus. Kaupunkikiertoajelu, lounas, tutustuminen Sibeliuksen syntymäkotiin, jossa musiikkihetki.
Kotiinlähtö noin 15.30. Retken hinta 30€
henkilö. Ilm. 6.5. mennessä Liisa Sihtola
puh. 0500 801 510. NA

Viikko 37 Espoon Sotaveteraanilehti 3/2013
		ilmestyy. LE

		
		
		

KESÄKUU-HEINÄKUU
		 Laivaristeily, aika avoin. KI
Ti 4.6.		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Retki Marskin Majalle Lopelle Marskin
päivänä. Lähtö uimahallin parkkipaikalta
klo 9.00. Perillä tutustuminen Marskin
metsästysmajaan ja ruokailu. Paluumatkalla
käynti Pyhän Birgitan kirkossa. Retki on
maksuton rintamatunnuksen omaaville,
muille hinta 35€. Ilmoittautuminen Espoon
Sotaveteraanien toimistoon
puh. 09 452 5721 arkisin klo 9-12.
Kaikki eri järjestöihin kuuluvat veteraanit
tervetuloa! EHT

Ma 9.9.
14.15		

Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. VJ

Ti 10.9.
13.00		
		

Veteraanitapaaminen Kirkkonummen
seurakuntatalolla. KI

To 12.9.

Palstarinne-päivä. Syyskokous. PT

La 14.9.
11.00
		
		

Veteraanien yhteinen kirkkopäivä Lohjan
kirkossa. Messu. päiväjuhla ja ruokailu.
Kuljetuksesta ilmoitetaan myöhemmin.
EHT

Ma 16.9. Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa.

Ma 17.6. Retki Kirkkonummelle.
		 Tiedustelut Raimo Elonsalo 044 264 2931.

Valistusjaoston esitelmätilaisuudet
keväällä 2013
Tapiolan Palvelukeskuksessa
maanantaisin klo 14.15

Palstarinteen tapahtumat kesä-heinäkuussa
To 6.6.		
Virkistyspäivä. Linja-autokuljetus ja
		 ruokailu. Ilm. Pertti Sirén
		 puh.044 030 3142. PT, SO

15.04. Filosofian tohtori Maritta Pohls.
Monta tapaa rakentaa puolustusta.
Naisten toiminta sodan aikana

Pe-su 21.-23.6. Kaikkien yhteinen juhannusjuhla.
			 Hoitokunta
To 11.7.
		
		

Virkistyspäivä. Linja-autokuljetus ja
ruokailu. Ilm. Pertti Sirén
puh. 044 030 3142. PT, SO

ELOKUU
		 Retki kotimaassa ja valatilaisuus
		 Upinniemessä, ajat avoimia. KI
To 1.8.
		

Espoon Sotaveteraanilehden 3/2013
aineiston viimeinen jättöpäivä. LE

Pe-la 2.-3.8.
Avoimien ovien päivät Palstarinteellä.
			 Hoitokunta
To 15.8.
		
		

Ohjelmallinen kesäjuhla Palstarinteellä.
Linja-autokuljetus ja ruokailu.
Ilm. Pertti Sirén puh. 044 030 3142. PT, SO

To 29.8.
		
		

Virkistyspäivä Palstarinteellä. Linjaautokuljetus ja ruokailu.
Ilm. samoin kuin edellä. PT, SO

La 31. 8.

Espoo-päivä, osallistutaan mahdollisesti.KR

22.04. Espoon piispa Tapio Luoma
Kristillisen uskon merkitys
maanpuolustushengelle
29.04. Toiminnanjohtaja Kai Amberla
Suomen festivaali-ihme. Monenlaista 		
kulttuuria niin senioreille kuin
junioreillekin.
syksyllä 2013
Tapiolan Palvelukeskuksessa
maanantaisin klo 14.15
02.09. Näyttelijä Jukka Puotila
Imitaation ja stand-up -komiikan
salaisuudet
09.09. Raimo-Ragnar Nordström
Jääkärieversti Ragnar Nordström
16.09. Insinöörieversti evp. Lauri Lehtonen
Radiotiedustelu jatkosodassa
23.09. Professori Kaisu Pitkälä
Vanhuusiän sairauksien
ennaltaehkäiseminen
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Tapiola, Kaupinkalliontie 10, 02100 Espoo
puh. (09) 816 5051, lipunmyynti (09) 816 57234.
www.espoo.fi/kulttuurikeskus

Rakennus Vera Oy
Koivistontie 21 B, 02140 Espoo
Puh. 040 5227 1100

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

TAPIOLAN OTSO APTEEKKI
Apteekkari Juhani Isomeri

Palveleva apteekki
Laaja ja monipuolinen palveluvalinta
Tapiolan ydinkeskustassa
Tervetuloa!
Länsituulentie 6

Fysikaalinen hoitolaitos

MATIN KUNTO OY

fysioterapia, hieronta,veteraanikuntoutus
Satukuja 1, Matinkylä
puh. 09 – 8034 747

