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Kunto kuntoon. Aarne Tolppanen, Raimo Pekkanen, Simo Kettunen, Väinö Rantio ja
Leena Lehtinen käyvät säännöllisesti Tapiolan kuntosalissa jumppaamassa
- kuva Matti Kaltokari
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Isäni papereista löytynyt vanha sairaalan maksukuitti palautti mieleeni 1920-luvun maaseudun terveyshuollon. Kuittia katsellessani mietin
ja vertailin silloista sairaanhoitoa
nykyiseen lakimääräiseen perusterveyshuoltoon. Sen piirissähän jokainen suomalainen on ollut jo 70
vuotta. Mielessäni pyöri kysymys,
onko aihetta nykyjärjestelmän moittimiseen. Kuitin mukaan isäni oli
ollut sairaalassa viikon verran. Tulehtuneen umpilisäkkeen vuoksi talvella 1927.
Muistin hyvin ne tapahtumat ja
sen tunnelman, mikä isän sairaalaan
lähtö kotona aiheutti. Isä oli valitellut vatsavaivojaan kunnanlääkärille,
joka varasi paikan lähimmän kaupungin yleisestä sairaalasta. Muuta hän ei voinut asian hyväksi tehdä. Sairaalaan oli matkaa lähes 60
kilometriä. Oli talvi ja kova pakkanen. Ei ollut ambulanssia eikä taksia. Mutta avuksi tuli naapurin isäntä, hyväntahtoinen Vappulan Janne.
Hänen ratasvajaansa oli jäänyt torppariaikainen ”reisukrinni”, kahdesta peräkkäisestä reestä pykätty
matkareki. Sellainen piti isommissa torpissa olla isäntäkartanon kaupunkimatkoja varten. Reissukrinnillä vietiin kaupunkiin viljaa, voita ja
muita maantuotteita. Paluukuormana oli silakoita tai rautakaupan tavaroita.
Henkilöajoihin rekeä ei käytetty.
Mutta hätähän ei lue lakia.
Kireänä ja pimeänä talviaamuna
Janne ajoi meille, autteli isän krinnin pohjalle levitetyille heinille ja
asetteli hevosen reissuappeen sisältävän kaurapussin potilaan pään alle
tyynyksi. Janne maiskutti hevoselle lähtökäskyn, ja pian vaimeni reen
jalasten kitinä.

Reissuun oli lähdetty viimetingassa, isän umpisuoli puhkesi matkalla. Rutiinitoimenpiteeksi arvioitu
tilanne kääntyikin hengenvaaralliseksi. Onneksi sairaalassa oli taitava lääkäri ja leikkaus onnistui. Viikon päästä Janne haki isän kotiin. Ei
terveenä vaan märkivää avohaavaa
potevana. Seurakunnan diakonissa
kävi pari kertaa viikossa vaihtamassa haavaan työnnetyn tamponin ja
tarkisti, että vatsalla pidettävässä kumipussissa oli jääpaloja.
Näitä tapahtumia muistellessani ihmettelen, miten silloisissa olemattoman hygienian oloissa onnistui
avohaavan puhtaanapito. Penisilliinin keksimiseenkin oli vielä pitkä
aika.
Kevään korvalla isä oli tervehtynyt.
Mutta sairaalakokemuksesta isällä riitti paljon muisteltavaa. Jo kerrostalomainen sairaalarakennus oli
ollut ison ihmettelyn aihe: ”Kun
huoneita oli pantu päällekkäin”.
”Joka aamu siivottiin”
Lääkärit kulkivat tärkeinä valkoisissa takeissaan. Vesiklosetti oli ihmeellinen laitos. Pytyn päällä oli vesiastia, josta riitti ketju ja sen päässä
oli posliinipallukka. Kun murikasta
nykäisi, vettä huljahti pyttyyn. ”Kyllä siinä pelkäsi, että sitä valuu lattialle saakka.”
Tarinalla oli onnellinen loppu. Isä
selvisi.Vanha sairaalakuitti pani tunnustamaan, että vaikka nykyään erikoissairaanhoitoon pääsy onkin joskus ajan ja vaivan takana, niin toki
perussairaanhoitoa saa jokainen
apua tarvitseva.
Niilo Ihamäki
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Puheenjohtaja

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

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

Kaatuneiden muistopäivä
Kaatuneiden muistopäivää vietetään Espoossa
sunnuntaina 15.5. klo 10 messulla Tuomiokirkossa,
minkä jälkeen seppeleenlasku sankarihaudoille.
Päiväjuhla Seurakuntatalossa noin klo 12.
Kahvitarjoilun jälkeen puheen pitää päätoimittaja
Uolevi Itkonen,
musiikkia.
Tervetuloa !

Toimisto on suljettu kesälomien
takia 27.6. – 13.7. välisen ajan.
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Toiminnanjohtaja

Palstarinteen
virkistyspäivät
Tulevana kesänä tavataan taas Palstarinteellä. Sosiaalijaostomme ystävällisellä avulla järjestetään viime
kesän malliin neljä virkistyspäivää,
jolloin sinne on järjestetty linjaautokuljetus ja ilmainen ruokailu.
Nuo päivät ovat tiistai 24.5., torstai 9.6., torstai 14.7. ja keskiviikko 24.8. Itse asiassa virkistyspäivät ovat kaksipäiväiset, mutta vain
mainittuna ensimmäisenä päivänä
on tuo kuljetus ja ruokailu. Toisena päivänä oma kyyti ja omat eväät.
Kuljetus lähtee Tapiolasta Kulttuurikeskuksen edestä, jatkaa siitä Leppävaaraan, Karakallioon ja
Viherlaaksoon ja Vanhan Turuntien kautta Siikajärvelle ja Palstarinteelle. Matkan varrelta poimitaan mukaan tulijoita, jotka ovat
siitä sopineet.
Virkistyspäiville ilmoittautuminen on tärkeä asia, jotta emännät
osaavat varata riittävästi ruokaa.
Lähempiä tietoja pyritään saamaan
ilmoituksina Länsiväylän minne
mennään palstalle. Nyt on kuitenkin hyvä merkitä nämä tärkeät päivät almanakkaan.
Hyvän kesän toivotuksin
Eero-Juhani Juhola
Aineisto lehteen os.
Päätoimittaja
Niilo Ihamäki,Mäntyviita 10 F,
02110 Espoo,
niilo.ihamaki@hotmail.com tai
toimitussihteeri
Marjatta Konttinen
Kotitontuntie 13, 02200 Espoo
piakonttinen@kolumbus.fi

Talvisodan päättymisen muistotilaisuus
Espoon sotaveteraanikuoro lauloi Tapiolan kirkossa talvisodan
päättymisen muistojumalanpalveluksessa 13.3. Kai Vahtolan
johdolla. Messussa noudatettiin
paastonajan järjestystä, jolloin jumalanpalveluksen vuoro-osat liturgi lausuu seurakunnan kanssa.
Messuun osallistui useita veteraaneja ja rippikoululaisia.
Kirkkoherra Antti Rusama totesi saarnassaan, että aikuisuuteen
tultaessa monet tärkeät ratkaisut
on tehtävä yksin. Äiti, isä, sisko
tai veli eivät ole päättämässä, vaan
jokainen tekee viime kädessä itse
omat valintansa. Silti meidän tulee
tukea toisiamme, kuten veteraanien esimerkki opettaa. Veljeä ei jätetä, sisarta ei jätetä.
Messussa esiintyi myös nuorten
lauluyhtye Laeticuficus –kuoro.
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Paavo Salo – sosiaaliasiat sydämen asiana

Paavo Salo kertoo aloittaneensa
Renlundin palveluksessa marraskuussa 1941 kuusitoistavuotiaana
lukiolaisena. Hän oli yhtiön palveluksessa aina siihen saakka, kunnes
osuustoiminta osti yhtiön. Paavo
syntyi Helsingissä 1925. Hän kävi
oppikoulun Töölön yhteiskoulussa,
josta pääsi ylioppilaaksi 1943.
Saman vuoden huhtikuun 12.
päivänä alkoi hänen sotilaspalveluksensa, mikä päättyi 17.6.1945.
Rintamapalvelussa hän oli marraskuusta 1943 syyskuulle 1944
Maaselän alueella ja Laatokan koillispuolella sijoitettuna JR 8:aan.
Sotilasarvoltaan hän on luutnantti.
Työntäyteistä aikaa
Sodan jälkeen Paavo Salo kertoo palanneensa takaisin opintojen pariin.
Hän pääsi opiskelemaan Helsingin
Kauppakorkeakouluun ja valmistui ekonomiksi 1948. Opiskeluaikanaan hän työskenteli Ruotsissa rautakaupassa ja alan tukkuliikkeessä.
Ulkomainen harjoittelu ja alaan tutustuminen ei ollut erityisen yleistä tuohon aikaan, mutta antoi lisää
eväitä myöhempiä tehtäviä varten.
Työskentely jatkui valmistumisen jälkeen Englannissa, kunnes
1949 Paavo Salo palasi jatkamaan
töitä Renlundin myynti- ja hankintatehtävissä toimien viimeksi pien6
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Paavo Salo teki koko työuransa
yksityisellä rautakauppa-alalla.
Paavo Salon isoisä oli jo harjoittanut kauppatoimintaa Pukkilassa. Paavo kertoo isänsä palkatun
rakennusliikkeen konttoripäälliköksi suoraan kauppaopiston
penkiltä kahdeksantoistavuotiaana. Laman synkimpinä vuosina
1931 hänet oli valittu Oy Renlund
Ab:n toimitusjohtajaksi. Yhtiö
selvisi hänen johdollaan vaikeuksistaan, sai toimintansa kannattavaksi ja pystyi kehittymään.
Kuriositeettina voi todeta yhtiön
omistaneen Espoon Turvepehku
Oy:n, jolla oli hyvin merkittävä
rooli sotavuosina ja sen jälkeisenä aikana. Pian samoilla mailla
Mankkaan turvesuolla avaa Tapiola Golf kenttänsä.

tavaroiden tuontiosaston päällikkönä.
Renlundin siirryttyä uuteen
omistukseen Paavo Salo jatkoi rautakauppa-alalla Teräs Oy:n palveluksessa vuosina 1960-1980. Tuona
aikana hänellä oli lukuisia luottamustoimia alan järjestöissä, Kauppakamarissa ja Kaupan Työnantajaliitossa. Neljän vuosikymmenen
rupeama rautakaupan alalla päättyi ja Paavo Salo siirtyi eläkkeelle
vuonna 1983. Sen jälkeen on tuollakin alalla tapahtunut monia myllerryksiä ja kummankin aikaisemman työnantajan nimi löytyy enää
historian sivuilta.
Vuonna 1953 Paavo Salo meni
naimisiin Verna Malmbergin
kanssa ja seuraavana vuonna heille syntyi vanhin kolmesta pojasta.
Kuopuskin täytti viime vuonna 50
vuotta.
Paavo Salon harrastuksia ovat jo

vuosia olleet murtomaahiihto erityisesti tuntureilla ja pyöräily. Vielä viime vuonna hän oli suksilla ja
pyörän selässä ja hän kertoo käyneensä ladulla tänäkin talvena pakkasista huolimatta. Toinen rakas
harrastus on puutarhanhoito, mikä
lienee vaimon perintöä. Puutarhatöitä riittää Kirkkonummen kesäpaikalla nykyisin yli puolet vuodesta.
Toimintaa yhdistyksessä
Paavo Salo kertoo liittyneensä yhdistyksemme jäseneksi 1990 oltuaan sitä ennen jo Helsingissä asuessaan paikallisyhdistyksen jäsen.
Ensimmäisen vuosikymmenen aikana hän oli kuntoliikuntajaoston
aktiivi, sen rahastonhoitaja ja sittemmin puheenjohtaja 1998-2001,
jolloin hänet valittiin ensimmäistä kertaa yhdistyksen hallitukseen.
Paavo korostaakin liikunnan merki-
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tystä hyvien sosiaalisten suhteiden
lisäksi veteraanien päivittäisessä
elämässä. Tämän tästä valistusjaoston maanantaiesitelmien asiantuntijat korostavat samaa asiaa.
Vuodesta 1998 Paavo Salo on
toiminut myös sosiaalijaostossa ja
sen puheenjohtajana 2003 lähtien
kuin myös yhdistyksen toisena varapuheenjohtajana. Paavo Salo toteaa sosiaalijaoston toiminta-ajatuksena olevan auttaa yhdistyksen
jäseniä sosiaalisissa ja terveydellisissä asioissa. Tätä toteutetaan antamalla veteraaneille avokuntoutusta,
järjestämällä ja tukemalla virkistysviikkoja kotimaassa ja Virossa.
Palstarinteelle kävijöille on järjestetty ilmaisia linja-autokuljetuksia
ja ruokailua. Silmälasien hankintoihin veteraanit ovat saaneet tukea.
Toimintasuunnitelmassaan sosiaalijaosto pyrkii edelleen painottamaan avokuntoutusta. Tavoitteena on Paavo Salon mukaan

Helena Luukkonen ja Irma Sere onnittelevat 85-vuotiasta Paavo Saloa

helpottaa kotona asumista tukemalla omaishoitajia ja järjestää hyvän
vastaanoton saanutta kotisiivoustoimintaa.
Paavo Salo on myös edustanut
yhdistystä Espoon veteraaniasiain
neuvottelukunnassa vuodesta 2003
ja toiminut Espoon vanhusneuvos-

ton varajäsenenä. Hän korostaa yhteistyön tärkeyttä Espoon kaupungin Veteraanipalvelujen kanssa ja
toteaa, että mahdollisuudet tukea
veteraaneja on paljolti riippuvainen
valtion ja kaupunkien tuesta sekä keräys- ja lahjoitusvarojen saamisesta.
Raimo Ilveskero

Esperantoa puhutaan kaikkialla

Niilo Ihamäki

lähti harrastus uudelleen käyntiin.
Myös kirjeenvaihdolla Japanista ja
Kiinasta sekä Afrikan Madagaskariin oli oma osuutensa.

Olavi Kantele innostui esperantosta jo 30-luvulla ja on siitä
lähtien kieltä harrastanut. Hän
toimii Suomen Kristillisen Esperantoliiton puheenjohtajana ja
on osallistunut moniin kansainvälisiin kongresseihin.
Olavi Kantele, miten tulit esperanton harrastajaksi?
-1930-luvulla sattui käsiini Vilho
Setälän laatima esperanton oppikirja Esperanta Legolibro. Se miellytti minua ja kun lisäksi samoihin aikoihin Yleisradiossa oli meneillään
esperanton kurssi, seurasin sitäkin.
Mutta sittenhän tuli sota ja muutti monet asiat. Vasta sotien jälkeen

Millainen kieli esperanto on?
-Esperanto on Puolan juutalaisen silmälääkärin L.L. Zamenhofin luoma kansainvälinen apukieli.
Zamenhof on itse kertonut, kuinka
hän kotikaupungissaan
Bielystokissa kuuli puhuttavan
neljää eri kieltä, puolaa, saksaa, venäjää ja hepreaa. Tämä on ollut ainkin eräs syy uuden kielen luomiselle. Esperantolla on yksinkertainen
rakenne, ilman kieliopillisia poikkeuksia. Sanavarasto perustuu muihin kieliin, suurelta osin romaanisiin. Kielissä on paljon yhteisiä
sanoja, kuten auto, televisio, radio,
presidentti, ministeri ja demokratia.
Onko esperantoa vaikea oppia?
-Oppiminen on tietenkin kovin yksilöllistä. Toinen oppii helpommin,
joku toinen voi joutua tekemään lujasti töitä oppiakseen. Mutta kielen
yksinkertainen rakenne helpottaa
oppimista.

Mitä hyötyä on esperantosta?
-Se on sama kuin kielistä yleensä.
Pystyy ilmaisemaan itsensä ja helpottamaan ihmisten välistä kanssakäymistä. Tulee suurenmoinen
tunne, kun voi puhua esimerkiksi japanilaisten kanssa tai osallistua kongresseihin, joissa eri kansallisuudet ja uskonnotkin kohtaavat.
Viime aikoina protestantit ovat kokoontuneet yhdessä roomalaiskatolisten ja ortodoksien kanssa hyvässä sovussa.
Miksei esperantosta tullut virallista maailmankieltä?
-Esperanton harrastus on levinnyt
laajalti, niin kuin Maailman Esperantokongresseissa voi nähdä. Harrastajia on Japanista ja Kiinasta alkaen aina Amerikkaan, Islannista
Madagaskarille asti. Maailmankongresseissa on osanottajia tuhatmäärin. Harrastus on leviämässä
Afrikkaankin. Eikö tätä voida kutsua maailmankieleksi?
Niilo Ihamäki
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Donnerin Mannerheim
Kenraaliluutnantti Gustaf Mannerheimin toipumisloma Mustan
meren rannalla Odessassa vuonna 1917 ja hänen päätöksensä
palata Suomeen ja siihen liittyvä
vaarallinen matka bolshevikkien
hallitseman Pietarin kautta Helsinkiin oli Jörn Donnerin televisiosarjan parhaita kohtauksia.
Matkan onnistuminen ratkaisi Mannerheimin tulevaisuuden
hänen elämänsä loppuajaksi. Se
matka oli merkittävä myös kansamme itsenäisyydelle. Odessasta Donner näytti myös Mannerheimin käyttämän hotellin ja ne
kuuluisat portaat, jotka symboloivat Venäjän verisen ja pitkän
vallankumouksen alkamista.
Vanhan soturin ja valtiomiehen viimeiset vuodet Sveitsissä tulivat ohjelmassa tyylikkäästi esille. Harvoin meillä on esitelty Val-Montin
hotelli-hoitolaitosta ja sveitsiläis-

ten Mannerheimin ihailijoiden teettämää 7 metriä korkeaa graniittimuistomerkkiä sekä siihen liittyvää
Mannerheim-puistoa.
Täällähän
Mannerheim viimeisinä vuosinaan
valmisteli Muistelmansa. Donner
kertoi J. K. Paasikiven mielipiteen Mannerheimin muistelmista.
Aivan oikein hän totesi Paasikiven
arvostelun kertovan enemmän hänestä itsestään kuin Mannerheimista. Donner olisi voinut kertoa, mitä
silloinen eduskunnan puhemies, sosialidemokraatti K. A. Fagerholm
muistopuheessaan 4.2.1951 Suomen Marsalkasta sanoi: ”Kallisarvoinen on perintöosa, jonka hän
jättää vaalittavaksemme. Tämä perintö on isänmaan vapaus ja itsenäisyys – hänen oman elämänsä johtotähdet.” Fagerholmin puhe on
mielestäni syvällisin ja tyylikkäin
mitä Marsalkastamme on pidetty.
Donner näytti Pietarissa pidettyjä neuvostoaikaisia sotilas- ja muita

Mannerheimillä oli silmää naiskauneudelle
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paraateja. Pietarista olisi kuitenkin
löytynyt vaikka yhteen TV-sarjaan
muistoja Mannerheimista. Hän asui
ja vaikutti Venäjän pääkaupungissa 17 vuotta. Mannerheimiin liittyviä muistoja siellä riittää: Nikolain
ratsuväkikoulu, chevalienratsurykmentin, keisarillisen Venäjän eliittijoukon rakennusryhmä, jossa on
Marsalkallemme omistettu Hotelli
Marshal ja Mihailin maneesi, jossa
Mannerheim voitti ratsastuskilpailuja. Luetteloa voisi jatkaa esimer-

kiksi noin kymmenellä rakennuksella, joissa hän aikanaan asui.
Ohjelman musiikki oli hyvin asiaan liittyvää, mutta samoja säveliä
soitettiin turhan usein. Meillähän
on runsaasti historiaamme ja Mannerheimiin liittyvää musiikkia. Sitä
olisi voinut esittää enemmän.
Mannerheimin humanitäärinen
työ oli ohjelmassa lähes sivuutettu.
Hän oli noin 30 vuotta Suomen Punaisen Ristin puheenjohtajana ja oli
perustamassa 91 vuotta sitten Mannerheimin
Lastensuojeluliittoa,
joka tekee arvokasta työtä lastemme hyväksi edelleenkin. Hän oli
partioliikkeemme kunniapuheenjohtaja ja perusti Suomen Punaisen
Ristin sairaalan, nykyisen Töölön
sairaalan.
Mannerheimin – oikeastaan pitäisi sanoa Gustaf-pojan – vaikeasta ja takkuisesta opintiestä ja sotilasuran alkutaipaleesta on yleensä
niukalti tietoa. Tästä aiheesta olisi ollut mielenkiintoista nähdä
ja kuulla enemmän. Esimerkiksi hänen erottamistaan Keisarillisen Suomen Kadettikoulusta salattiin kirjallisuudessamme vielä jopa
1950-luvun alkupuolella.
Viidessä TV-sarjassa ei tosin
voikaan kertoa kuin pienen osan itsenäisyytemme kaikkien puolustustaistelujen ylipäälliköstä, Suomen Marsalkasta, valtionhoitajasta,
tasavaltamme presidentistä, monien ritarikuntien ritarista ja kuten
Donner sanoi: ”Viimeiseen asti olevasta herrasmiehestä”.
Mannerheimin kansainvälisten
asioiden ja tapahtumien syvällisen
tietämyksen Donner toi ansaitusti esille. Mielestäni Mannerheimin
kokemusta ja tietomäärää Euroopasta, Venäjästä ja Aasiasta ei ole
vieläkään tarpeeksi ymmärretty.
Donner ymmärsi. Hän sanoikin,
että Mannerheim näki asiat laajemmin kuin muut.
Donner tutki viisiosaista sarjaa
varten suuren määrän erilaista lähdeaineistoa. Marsalkka Mannerheim piti aina tärkeänä kiitoksen
antamista. Kiitos on siis paikallaan
osoittaa elokuvaohjaaja ja kirjailija Jörn Donnerille ja TV ykköselle
isänmaamme lähihistoriaa käsittelevästä ohjelmasta, jossa pääosassa
on mies, jonka olemme äänestäneet
suurimmaksi suomalaiseksi.

Opastettu kevätretki Suomenlinnaan
Tiistaina 10.5.2011 opastettu kevätretki Suomenlinnaan.
Tarkemmat tiedot maanantaisin esitelmätilaisuuksissa Naisjaoston jäseniltä tai yhdistyksen ilmoitustaululla TPK:ssa. tai puh 0400 802 831.
NA

Kevätretki Lohjan Vivamoon
tiistaina toukokuun 24. päivänä
Lähtö klo 9.00 Kivenlahden Ankkurin pysäkiltä. Ajo
Olarin, Tapiolan, Leppävaaran,
Viherlaakson ja Espoon aseman kautta.
Vivamossa sijaitsee myös keskiaikaisen harmaakivikirkon tapaan rakennettu Pyhän Birgitan kappeli,
Pohjoismaiden ensimmäinen Hiljaisuuden Puutarha
sekä Vivamon vaiheista kertova Vivamo-museo. Perillä on ohjelmaa ja ruokailu.
Ilmoittautumiset Kerttu Rajalalle puh. 466 050 tai
Martti Toivanen puh. 460 342.
Tervetuloa keväisen luonnon pariin katsomaan sinivuokkoja.

Gustaf Mannerheim 15-vuotiaana
Gustaf Mannerheim oli juuri täyttänyt 15 vuotta aloittaessaan opiskelun Keisarillisen Suomen Kadettikoulussa. Huonon käytöksen
vuoksi hänet erotettiin Kadettikoulusta. Nuoren Gustaf-pojan takkuisesta ja vaikeasta opintiestä kertoo
syksyllä julkaistava kirja Kadetti
Mannerheim.
Hän oli Suomen Kadettikoulussa
Haminassa 1882-1886.
(Kirjan tekijöistä ja kustantajasta
ei vielä ilmoiteta tietoja)
Paavo Friman
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Aulis Lintunen

Rauhanturvaaminen oravanpyörässä
Suomalaisia rauhanturvaajia työskentelee tälläkin hetkellä runsaassa kymmenessä maassa ja yhteensä heitä on maa- ja merivoimat
mukaan lukien runsaat 350 henkilöä.
Silloin kun rauhanturvaaminen
aloitettiin Suomenkin osalta, toimintakentät olivat nykyiseen tilanteeseen nähden selkeät. Aivan viime päivinä muuttunut tilanne on
tuonut esille kokonaan uuden ulottuvuuden. Se perustuu eri kohdemaiden osalta siihen, että erityisesti nuoret koulutetut ihmiset ovat
olleet muutosta vaativien toimien alkuunpanijoita. Vyöry on lähtenyt liikkeelle erityisesti itsevaltaisesti hallituista maista. Nämä
nuoret ovat oivaltaneet epäkohtien
korjaantuvan vasta suoran kansalaistoiminnan kautta, koska itsevaltaiset johtajat eivät ole oivaltaneet, mitä kehityksen kello on jo
lyönyt.
Ehkä selvimpänä esimerkkinä
harvainvaltaisen hallinnon epäonnistumisesta voidaan pitää Neuvostoliiton romahtamista. Kun
neuvostojärjestelmä perustui ideologialle, joka ei oivaltanut ihmisyksilön henkisen rakenteen raadollisuutta, se muun kehityksen
edetessä tuli lopulta tiensä päähän. Neuvostoliitossahan perusongelma oivallettiin, koska yhtenä keskeisenä toimintana oli
ihmisyksilön kasvattaminen ”neuvostoihmiseksi”. Ihmistä ei kuitenkaan kyetä perusteiltaan muuttamaan inhimillisin voimin siitä,
miksi hänet on luotu. Tämä tulisi riittävän selkeästi oivaltaa myös
demokraatioiksi
kehittyneissä
maissa. Oivalluksen tarve koskettaa yhtä hyvin julkista kuin yksityistäkin toimintakenttää.
Viime viikot ovat selkeästi tuoneet esille, että rauhanturvaaminen yksinään ei riitä turvaamaan
rauhallisia oloja yhteiskunnallisen
kehityksensä alkuvaiheessa olevissa maissa. Siihen tarvitaan lisäksi ihmisten olojen parantamista kaikilta osin. Se merkitsee sitä,
10

Aulis Lintunen edusti Helsingin piiriä äskeisessä hiihtokilpailussa
Hämeenlinna – Helsingin piiri.

että rauhanturvaaminen tarvitsee
elimelliseksi aisaparikseen kehitysavun konkreettista mukana pitämistä alusta alkaen sen kaikilta
osin. Suomen hallitus on asettanut tavoitteekseen kehitysapumäärärahojen nostamisen 0,7 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Sen
nostamista tavoitetasolle on kuitenkin viivytelty vuodesta toiseen
ilmeisesti sen vuoksi, että sen tarpeet eivät vielä ole näkyneet meidän jokapäiväisessä elämässämme. Kehitysavun akuuttisten
tarpeiden ohella tulee nyt eikä tulevaisuudessa keskittää voimat ja
tarvittavat varat lasten ja nuorten
koulutuksen tehostamiseen koulutusjärjestelmän kaikilla asteilla. Vain sitä kautta saadaan yhteiskunnalliset olot rauhoittumaan,
mikä luo myös nykyistä paremmat
mahdollisuudet epäkohtien korjaamiselle. Erityisesti on tehostettava tyttöjen ja nuorten naisten
koulutusta, koska he valtaosaltaan
kasvattavat lapset. Samalla myös
ainakin vähenee varsin kalliin rauhanturvaamisen kustannukset.
Mainitut perusasiat näytään nyt
jo oivalletun. Joitakin päiviä sitten
kerrottiin uutisissa, että Afganistanissa on tähän mennessä päässyt koulutuksesta osalliseksi yli

kaksi miljoonaa tyttöä. Se ei kuitenkaan vielä riitä, vaan kakkien
kehittyneiden maiden on otettava
määrätietoisesti tämän päivän toimintaansa mukaan kunkin avustusmaan osalta koulutusmahdollisuuksien luominen kaikille lapsille
ja nuorille yhtä rintaa ajankohtaisten ja kiireellisten avustustarpeiden kanssa. Työ ei ole helppoa
eikä se tietenkään tapahdu kaikilta osin käden käänteessä, mutta tulokset alkavat kyllä näkyä paikallisesti hyvin pian. Perustoimintojen
kuntoon saattaminen on Suomen
omalta osalta saatava pikaisesti
käyntiin riittävässä laajuudessa ja
myös taloudellisesti riittävin toimintamahdollisuuksin. Maailman
yleistilanteen hälytyskellot soivat
jo niin laajalti ja kaikkialle kuuluvasti, että viivyttelyyn ei ole aikaa edes täällä Pohjolan rauhallisilla rajoilla. Pohjoismaatkin ovat
saavuttaneet nykyiset rauhalliset
olot vasta sen jälkeen, kun edellä kuvatut perustoiminnot saatiin
kuntoon. Kansalais- vapaussotamme päätyttyä marsalkka Mannerheim jätti valtionhoitajan tehtävät
vasta sen jälkeen, kun hänen johdollaan yhteiskuntamme vakauden
kannalta tärkeimmät toimintamuodot ja toiminnat oli saatu käyntiin.

Suomen talouden näkymät ovat varovaisen myönteiset

Suomen taloudella on takanaan loistava menneisyys, totesi toimitusjohtaja, suurlähettiläs Leif Fagernäs valistusjaoston maanantaiesitelmässä
helmikuun 21. päivänä. Suomessa

toteutettiin nopea tuotannon rakennemuutos sotien jälkeen ja teollisuuden rakennemuutos 1990-luvulla. Vuotuinen kasvu henkeä kohti on
ollut nopeaa 1960-2008. Suomi on
tasa-arvoinen yhteiskunta; tuloerot
ovat kansainvälisesti pieniä ja sosiaalinen liikkuvuus on suuri. Menestykseen vaikutti pitkään korkeana
jatkunut investointiaste ja lisääntynyt koulutus.
Talouskriisin jälkeen Suomi ei ole
entisensä. Talouskasvu on 2010-luvulla hitaampaa kuin aikaisemmin;
vain 1,5- 2 prosenttia vuodessa. Samaa kasvusysäystä kuin 1990-luvulla ei ole näköpiirissä. Syynä ovat väestön ikääntyminen, yhteiskunnan
palveluistuminen, talouden rakennemuutos ja heikot pääomamarkkinat.
Maailmantalouden nousu vetää
myös Suomea, mutta epävarmuudet
ovat yhä suuret: Yhdysvaltain työttömyys ja asunnot, Euroopan velka-

tilanne, Kiinan talouden ylikuumeneminen ja elvytyksen loppuminen.
Suomen näkymät ovat kuitenkin varovaisen myönteiset. Kilpailukyvyn
merkitys kasvaa. Velkaantumisen
haltuunotto jää seuraavalle hallitukselle. Suomella on suhteellisen vahva finanssiasema.
Suomella ei ole syytä huoleen,
jos suomalaisten instituutioiden ja
osaamisen korkea arvostus tuo mukanaan kasvavia investointeja ja
osaajia, jos suomalaiset yritykset
onnistuvat valtaamaan markkinaosuuksia kasvumarkkinoilla ja jos
huippuosaamisen keskittymät pystyvät synnyttämään kokonaan uusia
brändituotteita ja palveluja.
Suomen vahvuuksia ovat yleissivistävä koulutus ja tasa-arvo, teknologian hallinta sekä tehokas ja joustava toimintakulttuuri.
NI

Kenraali sotavankina

Lehtemme Kenttäpostissa on lyhyt maininta, että viime sodissa
sotilasarvoltaan korkein vangiksi joutunut venäläinen oli kenraali Vladimir Kirpitsnikov. Tapasin
kenraalin aikana samalla sotavankileirillä Köyliössä palvelleen vankilan virkailijan ja kuulin, millaiset
olot puna-armeijan kenraalille jär-

jestettiin ja miten hän sotavankeuteen suhtautui.
Kirpitsnikov joutui vangiksi Sommeen motissa kesällä 1941.
Jo talvisodassa ja sittemmin myös
jatkosodassa hän toimi saman 43.
Divisioonan komentajana. Divisioona tuhoutui elo-syyskuun vaihteessa 1941 ja komentaja vangittiin.
Sotavankeuteen hän päätyi Köyliössä pelkästään upseereille tarkoitettuun leiriin.
Leirillä Kirpitsnikovilla oli oma
parakki ja kaksi sotilaspalvelijaa,
jotka täyttivät kenraalin pyynnöt ja
käskyt mihin vuorokauden aikaan
tahansa. Hänen pyykkinsä pestiin
ja parakki siivottiin. Kenraali käytti aikansa lukemiseen ja kirjoittamiseen.
Hän laati selvityksen 43. Divisioonan sotatoimista ja arvosteli puna-armeijaa. Kirjoitukset joutuivat
liittoutuneiden valvontakomissiolle sodan päätyttyä ja koituivat Kirpitsnikovin kohtaloksi. Kun vangit
syksyllä 1944 palautettiin Neuvos-

toliittoon, Kirpitsnikov pidätettiin
ja teloitettiin 1946..
Sotavankien luovutusta syksyllä
1944 valvoneet vartijat ovat kertoneet, että kun vangit olivat nousseet
junaan, vaunuun tulleeet venäläiset vastaanottajat olivat kyselleet
Kirpitsnikovia. Suomalaiset vartijat olivat vastanneet, että junassa
on kenraali Kirpitsnikov. Venäläiset olivat sanoneet, ettei ole mitään
kenraali Kirpitsnikovia ja tarrautuneet kenraalin kauluslaattoihin.
Kirpitsnikov oli syntynyt 1903
Volgan varrella Simbirskissä. Isä
oli tiilenpolttaja ja kun hänellä oli
kesäisin muutamia apulaisia, häntä pidettiin tehtailijana ja hänet pidätettiin.
Vladimir Kirpitsnikov oli käynyt
Simbirskin upseerikoulun. Opintojen jälkeen hänet määrättiin Leningradiin joukkueenjohtajaksi. Sitten
hän kohosi divisonan komentajaksi ja ylennettiin kenraalimajuriksi.
Niilo Ihamäki
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Miinoitusretki Seesjärveltä
Muurmannin radalle 1942
Luin Espoon Sotaveteraanilehdestä 1/2011 henkeä pidätellen Pertti
Kankareen kuvausta ja elin mukana Kankareen vaikeissa ratkaisuissa lokakuisen miinoitusretken aikana. Jutun lopussa havaitsin, että
minullahan on hallussani laajempi kuvaus samasta retkestä. Isäni
nimittäin palveli koko jatkosodan
ajan samassa joukko-osastossa kuin Pertti Kankare, Pion. P
22:ssa, ensin komppanian vääpelinä ja sitten pataljoonan valistusupseerina. Jälkimmäiseen tehtävään
kuului myös pataljoonan kenttälehden, ”Nallin Paukun” toimittaminen. Isäni peruna minulla on lähes täydellinen kokoelma ”Nallin
Paukkua” 1942-44 ja sieltä syksyn
1942 numeroista löytyi jatkokertomus tuosta otsikon retkestä. Kirjoittajaksi on merkitty nimimerkki ”OsNi”.
Pataljoona, joka silloin oli saavuttanut Seesjärven tasan, oli saanut käskyn lähettää partion katkaisemaan Muurmannin rataa.
Partioon määrättiin luutnantti
Unto Niemi ja vänr. Hämäläinen,
kolme aliupseeria ja viisi pioneeria. Matka alkoi kahdella syöksyveneellä Paateneesta, josta ajettiin
Seesjärven etelärannalle Jouhivaaran kohdalle. Sieltä yöpymisen
jälkeen jatkettiin matkaa Petkeljärvelle Seesjärven kaakkoiskulmaan
n. 20 km soutaen, koska moottoriäänellä ei haluttu herättää vihollisen huomiota ja koska moottorit
jäätävän sateen ja myrskyn vuoksi lakkoilivat. Veneet kätkettiin
tänne ja niitä vartioimaan jätettiin
vänr. Hämäläinen ja kolme pioneeria.
Partion pääosa jatkoi sitten jalkapatikassa n.18 km Muurmannin
radalle ja onnistui radan panostamisessa. Sitaatti NP:n kertomuksesta : ”Etelästä kuuluu juna tulevan. Pysähdymme kuulostamaan
ja joltakin tulee harras kirous sillä
junan vietävähän ajaakin yhtä vahingoittumattomana kuin äskeisen
12

Miinoitusretken johtaja kapteeni Unto Niemi ja kirjoittajan isä vääpeli Taisto Neva.

pommikoneenkin jäljiltä. - Mutta
ei sentään, äkkiä taivas leimahtaa,
kuuluu räjähdys, rysäys ja sen jälkeen kovaa kolinaa ja melskettä.
Sitten kaikki hiljenee. Katson kelloa. Se on tasan 19.00. Työ on tehty. ”Partio lähtee raskaalle paluumatkalle Seesjärven rantaan, jonne
saavutaan aamuhämärässä. Sieltä
löytyy autio kalasauna, jossa vietetään päivä ja seuraava yö leväten. Aamulla lähdetään jälleen liikkeelle ja muutaman tunnin marssin
jälkeen löydetään syöksyveneet

vartijoineen sovitusta paikasta.
Paluu pataljoonaan tapahtuu jälleen soutaen, koska moottorit eivät
inahdakaan.”
NP:n kertomus ei sisällä tietoja Kankareen kuvaamasta vaiheesta, joka kuitenkin aivan ilmeisesti
on osa tässä kuvattua partioretkeä.
Näin jälkiviisaasti voisi ajatella
että kenttälehti ei mielialojen hoitosyistä saanut kuvata tappiotapahtumia.
Heikki Neva,

Veteraanit kiittävät

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

Sotiemme veteraanijärjestöjen toimeenpaneman kansalaiskeräyksen nettotuotto Espoo – Kauniainen piirissä
vuodelta 2010 oli yhteensä 68 680 euroa. Ystävän päivänä 14.2.2011 järjestetyssä kahvitilaisuudessa järjestöjen
keräystoimikunta kiitti kaikkia keräykseen osallistuneita. Sotiemme veteraanien rivit ovat harvenneet, mutta vielä elossa olevat, mutta viimeistä iltahuutoaan lähestyvät
veteraanit tarvitsevat kansalaistemme tukea. Keräyksen
tuotto käytetään mm. apuvälineiden hankintaan, kotipalveluun , omaishoidon tukemiseen ja veteraanien virkistysja kuntoilutoimintaan. Veteraanien oma tunnus: ”Veljeä ei
jätetä” on saanut näissä kansalaiskeräyksissä kauniin laajennuksen, josta veteraanit esittävät kiitoksensa.
Keräystoimikunnan puolesta
Kalevi Heinilä
puheenjohtaja

Tuija Koivu
piiripäällikkö

Vanhuuden
elämänlaatuun
voi vaikuttaa
Pikapuhelu
Muuan veteraani, joka nimittää itseään pilkunviilaajaksi, kertoo lukevansa paljon. Hän on koulussa opetellut pilkun käytön ja nyt
häntä harmittaa ja häiritsee, ettei
nykyisessä kaunokirjallisuudessa
aina käytetä pilkkua. Hän kysyy,
eivätkö nyky- kirjailijat osaa pilkuttaa vai mistä johtuu tämä pilkkujen säästeliäs käyttö.
Otavan kaunokirjallisuuden kustannuspäällikkö Jaana Koistinen, mitä vastaatte pilkunviilajalle?
- Asia on tuttu täällä kustantamossakin. Meille tulee soittoja, joissa
tiedustellaan, eikö siellä oikolueta
tekstejä. Kyllä kaikki tekstit tarkistetaan huolellisesti niin, että siitä
pilkuttomuus ei johdu. Mutta eräät

kirjailijat tietoisesti jättävät pilkut pois, se on heidän tyylikeinonsa. Jotkut kirjailijat saattavat tällä
tavalla härnätäkin lukijoita. Ammattikirjailijat kyllä pilkun käytön
hallitsevat ja muutenkin välimerkkisäännöt tuntevat. Esimerkiksi
Antti Tuuri käyttää puolipistettä
tyylikeinona.
-Ymmärrämme, että ne, jotka ovat pilkun säännöt koulussa
päähänsä paukuttaneet, eivät ymmärrä pilkuttomuutta tyylikeinona ja tuntevat suorastaan fyysistä
kipua tällaista tekstiä lukiessaan.
Silti toivomme, että kaikki lukijat
rohkaistuisivat mukaan ja hyväksyisivät pilkuttoman kaunokirjallisuuden. Se on nykysuuntauksen
mukaista.
Niilo Ihamäki

Terveillä elintavoilla voi vaikuttaa elämänlaatuun myös vanhuuden vuosina, vakuutti professori Kaisu Pitkälä valistusjaoston
maanantaiesitelmässä helmikuun
7. päivänä Tapiolan palvelukeskuksessa. Terveisiin elintapoihin kuuluu painon ja kolesterolin
hallinta, kovien rasvojen ja tupakan välttäminen, proteiinipitoinen
ruoka, riittävä uni ja henkisen aktiivisuuden ylläpito. Liikunta ehkäisee ja parantaa monia sairauksia. Kohonnut verenpaine sisältää
aivohalvaus- ja sydäninfarktiriskin. D-vitamiinin puutteesta voi
seurata osteoporoosi, kohonneesta kolesterolista Alzheimerin-tauti.
Keski-ikä nousee jatkuvasti. Osa on geenien, osa terveiden
elintapojen ja kehittyneiden lääkkeiden ansiota. Yli 64-vuotiaita
on väestöstä 910 000, yli 74-vuotiaita 427 000. Vain 15 prosenttia
yli 75-vuotiaista on kotipalvelun
piirissä.
NI
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Pankkitalletusten Email valtiovarainministeri
lähdevero
Jyrki Kataiselle
Pankkitalletuksista on maksettava
lähdevero, jonka suuruus on tällä
hetkellä 28 %.
Soitin Suomen Pankin tiedotukseen ja tiedustelin, milloin tätä
koskeva laki tuli voimaan. Vastaus
oli, että sehän on aina ollut voimassa.
Muistin, että laki tuli voimaan
Aho-Viinasen hallituksen aikana.
Pyysin tiedottajaa tutkimaan asian. Olin jo kuitenkin ehtinyt saada
sähköpostina lakitekstin Eduskunnan tiedotuksesta (HE 281/1992),
kun Suomen Pankista vastaus tuli.
Tasavallan presidentti Mauno Koivisto ja valtiovarainministeri Iiro Viinanen allekirjoittivat
lain pankkitalletusten lähdeverosta 6. päivä marraskuuta 1992. Koska vuoden 1991 lopullinen vero oli
vielä laskentavaiheessa, lähdeveron maksuunpano aloitettiin takautuvasti jo vuodelta 1991, jolloin se
oli 10 %.
Nousu tapahtui heti seuraavana
vuotena eli 1992, jolloin se oli 15
% ja vuosina 1993 ja 1994 peräti 20 %.
Kansalaisethan ovat jo maksaneet kovat tuloverot pankkitalletuksistaan. Veroa peritään jo verotetusta tulosta.
Esko Posti
Luonnolliset henkilöt ja kuolinpesät maksoivat vuonna 2010 saamistaan talletuskoroista veroa
(korkotulojen lähdevero) 205 milj.

Viime torstaina eli 24,2.2011 Eduskunnan täysistunnosta televisioidussa suorassa lähetyksessä painokkaasti ja toistamiseen kerroitte
Suomen kansalle, kuinka hallitukset ja nimenomaan teidän hallituksenne on pitänyt huolta eläkkeiden
korotuksista. Uskomatonta! Täyttä valhetta kaikki tyyni Teidän pateettinen vuodatuksenne. Oheiset
kaksi taulukkolaskelmaa jo ajalta
1992- 2010 paljastavat todellisuuden. Leikkaukset ovat edelleenkin
voimassa ja ne kasvavat kumulatiivisesti eli korkoa korolle.
Eikä tässä kaikki. Eläkeikäiset
ovat menettäneet ja menettävät
edelleenkin muun muassa miljardien eurot Lipponen -Niinistön
hallituksen niin sanotun työeläkevähenteisen
kansaneläkkeen
pohjaosan toiseen kertaan tehdyn

Tutustumistilaisuus yhdistyksen
uusille jäsenille
Yhdistyksemme hallitus on päättänyt kutsua vuoden
2010 aikana ja kuluvana vuonna liittyneet uudet jäsenensä tutustumistilaisuuteen, joka pidetään keskiviikkona, toukokuun 25 päivänä klo 12.00 Kauppamiehentie 6:ssa, Espoon Järjestöjen Yhteisön tiloissa.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset viimeistään 12 5. mennessä Ukonvaajan toimistoon klo 9-12 puhelimella
09-45 25721 tai sähköpostilla osoitteeseen espoon.
sotaveteraanit@luukku.com
Tervetuloa
Hallitus
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leikkauksen vuoksi. Sosiaali - ja
terveysministeri Maija Perhonhan
esitys hallitukselle oli, että tämä
vääryys korjattaisiin.
Esko Posti

Seuraavassa esitettävät laskelmat pätevät vain henkilöihin, jotka olivat eläkkeellä
jo vuonna 1992, jotka täyttivät 65 vuotta viimeistään vuonna 1995 ja jotka ovat
eläkkeellä edelleen vuoden 2010 lopussa.
Eläkeikäisten työeläkemenetykset TEL -indeksileikkausten vuoksi yhteensä
vuosilta 1993 - 2010 vuoden 1992 työeläketason mukaan, brutto.
Eläke

Eläke-

   Eläkemenetys

Suhteellinen Eläke

Eläke-

Eläkemenetys

1992

menetys

   keskimäärin

eläke-

1992

menetys

   keskimäärin

mk/kk

1993-2010

mk/vu

mk/kk

menetys, %

e kk

1993-2010

e/vu

e/kk

3 000

64 059

3 559

297

- 7,9

505

10 774

599

50

4 000

85 413

4 745

395

- 7,9

673

14 365

798

66

5 000

106 765

5 931

494

- 7,9

841

17 957

998

83

6 000

128 119

7 118

593

- 7,9

1 009

21 548

1 197

100

7 000

149 472

8 304

692

- 7,9

1 177

25 139

1 397

116

8 000

170 825

9 490

791

- 7,9

1 346

28 731

1 596

133

9 000

192 178

10 677

890

- 7,9

1 514

32 322

1 796

150

10 000

213 532

11 863

989

- 7,9

1 682

35 914

1 995

166

11 000

234 885

13 049

1 087

- 7,9

1 850

39 505

2 195

183

12 000

256 238

14 235

1 186

- 7,9

2 018

43 096

2 394

199

15 000

320 298

17 794

1 483

- 7,9

2 523

53 870

2 993

249

20 000

427 063

23 726

1 977

- 7,9

3 364

71 827

3 990

333

25 000

533 829

29 657

2 471

- 7,9

4 205

89 784

4 988

416

30 000

640 594

35 589

2 966

- 7,9

5 046

107 740

5 986

499

Eläkeikäisten työeläkemenetykset taitetun TEL-indeksin vuoksi yhteensä ajalta
1996 - 2010 vuoden 1992 työeläketason mukaan, brutto. Vertailukohtana on siis tilanne,
että heidän eläkettään olisi tarkistettu TEL-puoliväli-indeksillä vuoteen 2010 asti.
Eläke

Eläke-

   Eläkemenetys

Suhteellinen Eläke

Eläke-

Eläkemenetys

1992

menetys

   keskimäärin

eläke-

1992

menetys

   keskimäärin

mk/kk

1996-2010

mk/vu

mk/kk

menetys, %

e kk

1996-2010

e/vu

e/kk

3 000

37 113

2 062

172

- 4,7

505

6 242

347

29

4 000

49 484

2 749

229

- 4,7

673

8 323

462

39

5 000

61 855

3 436

286

- 4,7

841

10 403

578

48

6 000

74 226

4 124

344

- 4,7

1 009

12 484

694

58

7 000

86 597

4 811

401

- 4,7

1 177

14 565

809

67

8 000

98 968

5 498

458

- 4,7

1 346

16 645

925

77

9 000

111 339

6 186

515

- 4,7

1 514

18 726

1 040

87

10 000

123 710

6 873

573

- 4,7

1 682

20 807

1 156

96

11 000

136 081

7 560

630

- 4,7

1 850

22 887

1 272

106

12 000

148 452

8 247

687

- 4,7

2 018

24 968

1 387

116

15 000

185 565

10 309

859

- 4,7

2 523

31 210

1 734

144

20 000

247 420

13 746

1 145

- 4,7

3 364

41 613

2 312

193

25 000

309 275

17 182

1 432

- 4,7

4 205

52 016

2 890

241

30 000

371 130

20 618

1 718

- 4,7

5 046

62 420

3 468

289
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JALKOJEN HOITOA
Jalkahoitola Kaisa Järveläinen
Taavinkoti, Nauhakuja 2, Espoo
Puh: (09) 4521005
Jalkahoitola Rebecca Ortju
Merikartano, Tyrskyvuori 6, Espoo
Puh: 050 328 45 66

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

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

HISTORIALLISIA TEEMAMATKOJA PARHAIDEN ASIANTUNTIJOIDEN OPASTAMANA

TEEMAMATKOJA TUNNETTUJEN
SOTAHISTORIOITSIJOITTEMME OPASTUKSELLA

Tapiola, Kaupinkalliontie 10, 02100 Espoo
puh. (09) 816 5051, lipunmyynti (09) 816 57234.
www.espoo.fi/kulttuurikeskus
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Eeva Tammi:
Karjalan kadotetut kaupungit 12.-14.6.
315 €
Talvisodan taistelut Laatokan Karjalassa (ml Petäjäsaari) 21.-23.5. 410 €
Sampo Ahto:
30.6.-3.7.
ja Verdun
1095
TalvisodanMaginot-linja
taistelut Kannaksella
24.-26.7.
320
€ €
Viipuri, Saimaan
€ €
8.-13.8.
Baijeri kanava,Lappeenranta 13.-15.8. 360
1106
Göran Lindgren: 22.-25.8.
Mannerheim-linja
talvisodassa 29.-31.5.
325485
€ €
Murmansk – Petsamo
Torjuntavoitto 1944 – tie rauhaan 11.-13.9.
315 €
Tina Fabricius: 5.-7.8.
Viron
kartanokierros
ja
Leigon
järvimusiikkia
298
Helsinkiläisen Ässä-rykmentin sotatie 12.-13.6. 230 € €
PaavoFriman:
Friman: 18.-19.8.
Mannerheimin
jalanjäljillä
Mikkelissä
Paavo
Mannerheim
Haminassa
ja Pietarissa
25.-27.5. 350160
€ €
Juhani
Vakkuri: 14.-16.6.
Itä-Karjala
12.-16.8.
475267
€ €
Pentti Lehtimäki:
Itä-Viro;
Narva, Tartto ja Setumaa
Vienan Karjala
20.-23.8.ympäri, Pietari
396380
€ €
14.-16.7.
Suomenlahden
Pentti Lehtimäki: Itä-Viro, Spa Meresuu, Narva 10.-13.5.
285 €
Göran Lindgren: 3.-5.9.
Torjuntavoitto
Kannaksella
–
hyökkääjän
tie
suljettiin
350
Suomenlahden ympäri 16.-18.8.
320 € €
Eeva Tammi:
18.-20.6.
Karjalan Petseri,
kadotetut Pihkova,
kaupungit.Novgorod,
370 €
Vanhaa Venäjää.
Tihvinä, Vanha
29.7-1.8. luostari
465380
€ €
Juhani Vakkuri: 2.-4.7.
KarjalanLaatokka
Kannas – Konevitsan
Anssi Vuorenmaa: 26.-28.8.
Raatteen Laatokan
tien taistelut
€ €
ympäri21.-23.5.
- kulttuuria ja sotahistoriaa 272440
Tuntemattoman sotilaan tie 10.-13.9.
395 €
5.-8.9.
Laatokan luostarit
525 €
Varaa matkasi VL-Matkoista puh. 09-444774 vihdin.liikenne@clarinet.fi
Soita ja varaa 09-444774 Lisätietoja www.vihdinliikenne.fi
Katso www.vihdinliikenne.fi tai pyydä esite.

SISUSTO OY LEHTOKARI

Revontulen Fysioterapia

Ollaksentie 9
02940 Espoo

VETERAANIKUNTOUTUSTA

Puh. 0400-353957

Revontulentie 8
02100 Espoo
Puh. (09) 455 3595

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

RAVINTOLA ALBERGA
VARATTU

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

17

Leipää ja sirkushuveja
Espoon Sotaveteraanikuoro
on kutistunut kuin pyy maailmanlopun edellä, mutta on
saanut siihen erinomaisen
lääkkeen ESMILA:n senioreista, joita on nyt kuorossa jo yhtä monta kuin veteraanejakin, eli reilut 30. He
ovat jokseenkin in corpore yhdistyksemme jäseniä ja innokkaita lauluperinteemme
vaalijoita. Harjoittelemme
ja esiinnymme yhdessä laulunjohtajiemme Kai Vahtolan ja Pekka Konnun johdolla. Kuoromme puheenjohtaja
tämän vuoden alusta on Lauri Lehtonen, sihteerinä jo jonkin aikaa on toiminut Pertti
Kosonen ja myös nuorempaa
polvea edustava Irja Kosonen
on jo monet vuodet taitavasti
hoidellut raha-asiamme. Kuoro ei siis ole kuollut, eikä henkihieverissäkään, kuten joku
on epäillyt, vaan elää uutta tulemistaan.
Kuoro on elävä organismi, joka
tarvitsee virikkeitä. Sellaisia olemme saaneet yhteisistä konserteista
ja ulkomaan matkoilta. Teimme
kolme päivää ja kaksi yötä kestäneen reissun Pietariin. Se on iso
kaupunki, missä on melko monenlaista ihmeteltävää. St. Petersburg
edellyttäisi vähintään viikon vierailua ja mieluimmin keväiseen aikaan. Meillä oli tarkoitus vierailla sirkuksessa ja oopperassa, mutta
Venäjälle kun menette, saatte aina
varautua arvaamattomiin muutoksiin. Sirkus olikin pantu remonttiin ja Taikahuilu viety oopperasta konserttisaliin.
Sirkuksen tilalle saimme venäläisen laulu- ja tanssishown, jota
katsoessa ja kuunnellessa, uskokaa tai älkää, unohti Pietarin mahtavan sirkuksen. Mieskvartetti
St.Petersburg lauloi niin uljaasti
ja niin korvia hivelevästi kuin vain
kuvitella voi. Ja parikymmenhen18

Espoon Sotaveteraanikuoron uusi johto: sihteeri Pertti Kosonen ja puheenjohtaja Lauri Lehtonen kumpikin vaimoineen. Takana näkyy Venäjän
sotilaslaivastoa

kinen tanssiryhmä pienen kansantanssiorkesterin
säestyksellä puolestaan pisteli pikkuryssästä
huimaaviin
akrobaattiesityksiin
asti niin, että tyttöjen kirjohelmat
nousivat mahdottoman korkealle. Tämä hieno ja hupaisa esitys
oli tsaarinaikaisessa Nikolajevin
palatsissa. Väki kansanpuvuissaan otti meidät vastaan venäläisin
kuohuviinein. Väliajalla tarjoiltiin pikkuvoileipiä votkan ja viinin
säestyksellä. Siinä sai ravintoa niin
sielu kuin syntinen ruumiskin..
Mozartin Taikahuilu oli siis viety Marinski-teatterin upouuteen
konserttisaliin, joka on piilotettu korjattavien korkeiden talojen
väliin. Se oli tosiupea rakennus.
Meidän liput olivat korkealle neljännelle parvelle, mutta kun Sali
ei täyttynyt, niin meidät ohjattiinkin alemmas, miltei näyttämölle.
Katsomot kiersivät lavaa. Itse esitys oli modernisoitu, kuten kaksi vuotta sitten Riiasssa näkemämme ooppera, jossa Jako Rihanens
(Jaakko Ryhänen) lauloi Sarastron osan. Nyt hän laulaa sitä Tam-

pereella ja hyvin laulaa, kuten päivän HS kertoo. Mainiosti lauloivat
venäläisetkin, varsinkin kolmen
pikkupojan laulu soi heleästi.
Riiassa ei ollut lavasteita ja
esiintyjät olivat arkiasuisina. Pietarissakaan ei ollut lavasteita ja
esiintyjät oli puettu valkeisiin haalareihin paitsi yön kuningatar, jolla
oli muhkean korea asu. Noniin! ja
olihan siellä mustiin puettu kumara noita-akkakin liehumassa. Tampereella lavasteet kuulemma vievät kimaltelevaan Las Vegasiin.
Oopperan tarina on, kuten jo Mozartin aikalaiset totesivat, käsittämätöntä sähellystä, eikä se meille
auennut Pietarissakaan. Mutta musiikki on taattua, elävää Wolfgang
Amadeusta ja sen johto Suomessakin tunnetun Valery Gergijevin käsissä. Niin Marinskin kuoro
kuin orkesterikin panivat parastansa. Kyllä kannatti kuunnella ja katsoa.
Vaikka tsaari Pietari Suuri, joka
aloitti pääkaupunkinsa rakentamisen naapurivaltionsa Ruotsi-Suomen maaperälle 1703, oli suun-

Pietarissa Iisakin kirkon edessä Nikolai I:n ratsastajapatsas (kuva 16). Kirkon pylväät ja perusta ovat suomalaista
rapakivigraniittia, seinien ja lattian marmorikin on pääosin Suomesta, Ruskealasta. Pylväät olivat taannoin sodan
ja ajan vaurioittamia, mutta näyttivät nyt niin kauniilta ja lujilta kuin suomalaisen kiven kuuluukin.

nitellut kadut melko väljiksi, niin
täyteen autoja nykyvenäläiset
ovat ne ahtaneet. Pietarin keskusta on kaikista kapinoista ja bolshevikki-vallasta huolimatta säilynyt tyyliltään yhtenäisenä ja
on kovaa vauhtia siistiytymässä.
Kronstadtin kautta Kannakselle
ajaessamme havaitsimme suuren
eron rakennuskannassa: saarella
oli paljon neuvostoaikaista rapistuvaa massarakennusta, Kannakselle olivat ökyrikkaat laittamassa
aidan taakse komeita datshojaan.

Viipuri näyttäisi nyt hiljalleen kohentuvan. Pyöreän tornin kupeella
nuoret miehet kävivät kimppuun:
tarvitsetko tupakkaa, Viagraa, pornofilmejä ja vanhat mummot: osta
sukat, osta selän raaputin, osta luuta tai tulitikkuja. Ostimme hallista
hapankaalia.
Sirkushuveista jäimme paitsi, mutta leivän ostimme tottakai
myös hallista, että saisivat sanoa,
etteihän Suomesta saa leipääkään.
Meitä kuljetti modernilla bussilla Olli Airi ja matkan oli laatinut

VL-matkat. Oppaanamme toimi
ex-kenraali Pentti Lehtimäki, jolla riitti juttua historiasta ja sodista ja hupaisia tarinoita elämän eri
puolilta. Mukana oli myös Tuulikki Lehtimäki, joka johdatti meidät
matkan taiteelliseen antiin. Metsämarketti toimi Kannaksella kuten
ennenkin.
Matka oli oikein antoisa, kiitos kaverit ja suurkiitos järjestäjät.
Nähdään taas.
Kalevi Kauranne

Sosiaalijaosto tiedottaa
Jaoston järjestämät lomaviikot
Ryhmäloma Päiväkummussa Karjalohjalla 19-24.6. 2011

puolihoidolla (tulokahvi, aamiainen, päivällinen).
Lisäksi kylpylän ohjelma. Yksilöhoidot (kaksi puolihierontaa tai yksi ph ja jalkahoito) ja kuljetus
kuuluvat jaoston tukemaan pakettihintaan.
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Sosiaalijaosto
Yhdistyksen antamat veteraanipalvelut
Kuntoutussihteeri Pertti Sirén
Puh. arkisin 044 03 03 142
Osoite: Suvikuja 3 B 11, 02120 Espoo
Fysikaalinen avokuntoutus
Lääkärin lähetteellä sotaveteraanin avokuntoutus voidaan ensisijaisesti korvata toistaiseksi 400 euroon, viralliselle
omaishoitajalle ja toiminnassa aktiivisesti olevalle henkilölle 200 euroon asti kalenterivuodessa.
Lääkärin lähetteellä itse maksetusta
laskusta on ensin haettava Kelan taksojen
mukainen korvaus. Sen jälkeen erotuksen voi hakea yhdistykseltä erillisellä hakemuksella.
MUISTAKAA MERKITÄ TILINUMERONNE hakemukseenne.
Oulunkylän veteraanikuntoutukseen pyritään kuntoutussihteeri Pertti Sirénin kautta, joka antaa tarkemmat ohjeet ja maksusitoumuksen. Tällöin Oulunkylä laskuttaa
suoraan yhdistystä. Oulunkylän ajantilauksen puh.nro on 728 2475 klo 8-12.
Poikkeustapauksessa veteraanin huonon
liikkumisen tai vastaavan vuoksi voidaan
myöntää hierontaa veteraanin lähempään
toimipisteeseen ilman lääkärin lähetettäkin. Tällöin vähennetään laskusta kuitenkin Kelan korvauksen suuruinen määrä, koska ei ole tarkoituksen mukaista, että
yhdistyksemme maksaa kuntoutusta Ke-

lan puolesta. Koko vuoden korvaussumma on tällöin n. 300/150 euroa.
Kuntoutustukia haettaessa on otettava
huomioon, että tukisumma lasketaan sen
vuoden tueksi, jolloin maksu tapahtuu eli
takautuvasti maksettuna sitä ei voida kirjata edellisen vuoden tueksi.
Jalkahoidot
Espoon kaupunki korvaa kolme jalkahoitoa á 35 euroa espoolaisille.
Lähettäkää hakemus maksettuine kuitteineen ja tilinumeroineen suoraan kaupungin veteraanipalveluihin (tai kaupungin toimipisteen kautta). Muualla kuin
Espoossa asuvien tulee lähettää se kuntoutussihteerille. Perustellusta syystä sosiaalijaosto voi korvata lisäkertoja. Tällöin
otettava yhteys kuntoutussihteeriin.
Silmälasit
Espoon kaupunki korvaa espoolaisille silmälaseista 100 euroa. Kaupungin veteraanipalveluihin (tai kaupungin toimipisteeseen) lähetetään hakemus alkuperäisine
kuitteineen, tili- ja henkilötietoineen.Sosiaalijaostolta voi saada lisäavustusta joka
toinen vuosi. Se on tällä hetkellä korkeintaan 250 euroa. Maksetun laskun ja tilitiedot kuntoutussihteerille.
Jos omalta kunnalta on hakenut
avustusta, on se mainittava.

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

PALVELUT:

• Jorvin ja Puolarmetsän päivystyskäynti poliklinikalla on maksuton

Helsingin Seudun
Sotaveteraanipiiri ry:n
sosiaalineuvoja

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

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

Muualla kuin Espoossa asuva lähettää hakemuksen, maksetun laskun ja tilitiedot kuntoasioiden hoitajalle. Lääkärimaksuja ei korvata.
Siivous- ym. avustajatoiminta ja kylpyläkuntoutukset
RS, RP ja MR –tunnuksen omaavat voivat saada vuodessa enintään 6 kpl 25 €:n
arvoisia maksusitoumuksia, jotka oikeuttavat siivousapuun Lähimmäisapu ry:stä
tai siivous- ym. avustajatoimintaan Kaunialan sairaala Oy:stä. Maksusitoumukset
tilataan yhdistyksen toimistosta puh. 452
5721. Tuettavista kylpyläkuntoutuksista
tiedotetaan erikseen.
Yhdistyksen antamia palveluja ja tukia
myönnetään vähintään yhden vuoden jäsenyyden jälkeen.
Asuntojen maksuton korjausneuvonta
Ekholm Henning, rakennusmestari Uusimaa
Puh. 0500 604 782, 09-8754454
Veljestuki
Pienituloinen veteraani voi hakea säätiöltä tukea esim. sairaus- ja korjauskuluihin.
Lähempiä tietoja kuntoasiain hoitajalta
Rauhanturvaajaliiton päivystyspuhelin
Sen kautta apua tarjotaan kodin pienissä
askareissa ja korjauksissa talkoohengessä.
Valtakunnallinen päivystyspuhelimen numero on 020 769 8111. Sieltä välitetään
avun tarve alueellisille järjestöille, joista
otetaan yhteys kotiin.

Kaunialan
avustajatoiminta
Yhteyden otto: : Ritva VesteniusKonttinen, projektipäällikkö
Kaunialan vaihde 050 387 1463 tai
09-50592240,

Avustajia kotiin

Projektisihteeri Marke Kuusinen
p. 09-5059 2355 tai 0440 688 542.
Avustajan työtehtäviin kuuluu:
- päivittäisessä
kodinhoidossa
avustaminen
- piha- ja ulkotyöt avustajan taitojen ja työturvallisuuden mukaisesti
- asiointiapu
- saattajapalvelu
- kotimiesapu
- keskustelu, lehdenluku ym.
- henkinen tuki.
Avustajatoiminnan asiakasmaksu on 32 € 2½ tuntia alk. 01. 02.
2010.
Kauniala laskuttaa avustajatoiminnan asiakasmaksut joko kuukausittain tai kahden kuukauden välein.
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Sotaveteraanien lesket
Sotaveteraanien tilaisuudet ovat
nykyään usein naisvoittoisia. Huomattava osa tästä harmaapäisestä
joukosta lienee meitä sotaveteraanien leskiä, jotka totuimme miestemme eläessä olemaan mukana
sotaveteraanitoiminnassa. On ilahduttavaa, että viime vuosina on
huomattu myös meidät lesket, ei
vain veteraanien puolisot.
Raskaimman taakan kantoivat sotalesket ja sotaorvot, mutta
emme me kaikki eloon jääneiden
veteraanien vaimotkaan ole päässeet helpolla. Olemme perustaneet
kotimme sota-aikana tai sodan jälkeisissä niukoissa oloissa, synnyttäneet ja kasvattaneet lapsemme.
Useat ovat joutuneet kuuntelemaan miestensä yöllisiä painajaisia; joidenkin miehet alkoholisoituivat tai tuli fyysisiä ja psyykkisiä
sairauksia. Jotkut meistä joutuivat
toimimaan miestensä omaishoitajina ehkä vuosikausia.
Moni sotaveteraanin leski oli
kotiäitinä, koska päivähoitoa ei
lastemme ollessa pieniä ollut saatavissa. Tämän vuoksi monen eläke on pieni, ja jos aviomies oli
pienituloinen, ei perhe-eläkekään
kovin paljon nosta tulotasoa, joten
pienikin aineellinen apu voi olla
tarpeen etenkin kun monella on
iän mukanaan tuomia sairauksia.
Mieheni oli sekä talvisodan että
jatkosodan veteraani. Hän kuoli 13

Irja Kohonen hyvästeli miehensä Tauno Kohosen Olarin kirkossa.
- Kuva Matti Kaltokari

vuotta sitten sairastettuaan sitä ennen kaksi vuotta, joten tiedän, mitä
on omaishoitajana toimiminen. Itselläni ei ole nykyään valittamista:
on riittävä eläke, koska olin kauan
työelämässä, ja terveyskin on vie-

lä melko hyvä korkeasta iästä huolimatta. Silti meidän sotaveteraanien leskien huomioiminen tuntuu
mukavalta.
Pirkko Heikkinen

Palstarinteen kesä
Palstarinteen toiminta jatkuu tulevana kesänä suunnilleen ennallaan. Katso lehden toimintakalenteria ja Länsiväylän ilmoituksia.
Toiminta alkaa torstaina 5.5. Palstarinteen hoitokunnan järjestämillä kevättalkoilla, jonne kaivataan
sekä miehiä että naisia. Kylmää
talvea seuraa toivottavasti lämmin
kesä.
Palstarinteen isäntänä toimii
edelleen Vilho Åkerlund, puhelin 863 8442 tai 050-3030712 sekä
emäntänä Anja Hakanen, puhelin
050-5940435.
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Äänisen aallot syntyi voipaperille
Äänisjärven rannalla
Lyö aallot Äänisen aavan
ne keinuu näin kertoen
on uuden huomenen saava
maa Vienan ja Aunuksen.

Tämä tuttu valssi kuullaan usein veteraanien tilaisuuksissa. Jatkosodan
akana syntyneen keinuvan valssin
on säveltänyt Georg de Godzinsky ja sanoittanut Kerttu Mustonen. Kerrotaan, että aloite valssista
oli lähtöisin päämajoitusmestarilta, kenraaliluutnantti A.F. Airolta.
Hän oli kiusaantunut, kun monet
jatkosodan aikaiset suositut valssisävelmät olivat alkuaan venäläisiä, kuten Maks Kjussin ”Amurin
aallot”, Itämeren laivaston kapellimestari G. Dobrianskin ”Elämää
juoksuhaudoissa” tai Ilja Satrovin
Manstsurian kukkuloilla”. Airo halusi tilalle jotain suomalaista.
Airon käsky tai kehotus eteni armeijan organiaation mukaisesti jatkosodan hiljaisena kautena 1942 ja tavoitti Itä-Karjalassa
viihdytyskiertueella olleen Georg
de Godzinskyn.
Tapasin de Godzinskyn Anneli
ja John Hongelinin kotona Westendissä vuonna 1992 ja pyysin
häntä kertomaan valssin synnystä.
Gode kertoi, että valssi syntyi
Äänisjärven rannalla. Airon toivomuksen esitti kenraali Svensson.
De Godzinskyn tehtäväksi tuli säveltää suomalainen ”mollivalssi”
vastapainoksi venäläisille valsseille.
- Ei valssi syntynyt ihan heti.
Mutta kun muutama kuukausi
myöhemmin olin viihdytyskiertueella sotasairaalassa Äänisen rannalla ja odotin esiintymisvuoroani,
muistin Svenssonin toivomuksen.
Silloin tuli mieleeni ”Äänisen aaltojen” teema. Kun minulla ei ollut nuottipaperia, menin sairaalan
keittiöön ja pyysin siellä tapaamaltani lotalta paperia ja kynän. Sain
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palan voipaperia, piirsin siihen
nuottiviivaston ja menin Äänisen
laiturille. Jalat vedessä kirjoitin
nopeasti mieleeni tulleen teeman.
Aikaa siihen meni kaksitoista minuuttia. Vielä samana päivänä lähetin nuotit Helsinkiin Kerttu
Mustoselle, joka itsekin oli hyvin
musikaalinen, ja pyysin nuotteihin
sopivat sanat.
Sanat heijastelevat Suur-Suomi
-ideologiaa ja kuvaavat suomalaiset Itä-Karjalan vapauttajina: ”On

uuden huomenen saava maa Vienan ja Aunuksen”. Mutta de Godzinsky ei ollut tyytyväinen valssin
väliosaan.
- Muutama viikko myöhemmin
olin Lohjan suojeluskunnan talolla asemieskonsertissa ja sain siellä
inspiraation välisoitosta. Kirjoitin
senkin käärepaperille nuottipaperin puuttuessa ja näin valssi oli
valmis.
”Äänisen aaltojen” ensiesitys
oli muutama viikko myöhemmin

Gerog de Godzinsky Yleisradion Toiveiden tynnyri -ohjelmassa vuonna
1953. - Kuva Ruth Träskman/YLE:n kuva-arkisto.

Messuhallissa pidetyssä viihdytysillassa, joka radioitiin. Valssin
esittivät de Godzinsky, Asemieskuoro ja suuri orkesteri. Kenraali
Svensson ei lähetystä kuullut, mut-

ta hänelle lähetettiin valssista tehty äänilevy.
John Hongelin kertoo, että de
Godzinsky tuli perheystäväksi,
kun Anneli-vaimo teki musiikki-

Georg Malmstén(1902-1981)
Säv. George de
Godzinsky(1914-1994)
San.
Kerttu Mustonen (1891-1959)

Lyö aallot Äänisen aavan,
ne keinuu näin kertoen:
On uuden huomenen saava,
maa Vienan ja Aunuksen.
Ne kuuli sorean soiton,
min’ taiston temmellys toi.
Nyt joukko horjumaton
sen rantoja taas vartioi.
Hiljaa tuutii Ääninen aaltojaan,
uupuu rantaan
satujen saarelmaan.
Sua kaukaa, armain,
täällä muistelen kerran noudan
onnemme venheeseen.
Lyö aallot Äänisen aavan,
ne keinuu näin kertoen:
Toi heimo Karjalan maahan
nyt uuden jo kanteleen.
He kulki voitosta voittoon
ja löivät vihuripäin,
siks’ kunnes koskematon
ja ihana maa tänne jäi.

”Järven rannalla Itä-Karjalassa” SA-kuva Kim Borg

kirjoja yhdessä hänen kanssaan.
-Valssin esitystä yritettiin kieltää sodan jälkeisinä aikoina, mutta eihän siinä onnistuttu. Valssi oli
jo sodan aikana best seller, suosit-

tu slaageri. Sitä laulettiin Kotkaan
sijoitetuissa it-joukoissakin, joissa
palvelin aluksi sotilaspoikana. ”Äänisen aallot” on ikivihreä.
Niilo Ihamäki
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Morsian-veistos
Morsian-aihe oli jo kauan kytenyt
kuvanveistäjä Heikki Konttisen
mielessä. Varsinkin vanha kansantapa, miten morsian haluttiin saattaa miehelään niin, etteivät pahat henget voisi seurata jalanjälkiä.
Niitähän ei tule, kun morsian kannetaan.
Pieneen kokoon morsian-aiheen
Heikki oli muovaillut jo 1972 ehdotuksena veistoskilpailuun, jonka
järjesti joukko paikallisia liikelaitoksia puutarhakaupungin täyttäessä 20 vuotta. Kilpailuun osallistui
92 kuvanveistäjää. Ensimmäiselle
palkintosijalle tuli Antonio Obletterin (myöh. Da Cuda) ”Luonnos
avaruudessa”. Vaikka hän ei ollut
Suomen kansalainen, työ tilattiin
häneltä.
Suomen Kuvanveistäjäliitto vaati, että oli tilattava myös jonkin suomalaisen kuvanveistäjän teos. Muut
palkitut olivat Mauno Kivioja, Liisa Ruusuvaara ja Taisto Martiskainen, joka sai myös tunnustuspalkinnon samoin kuin Osmo
Valtonen ja Heikki Konttinen.
Palkintolautakunta päätti tilata Konttiselta Morsian-veistoksen
sitten, kun sen lunastamiseen saadaan kokoon rahaa ja päätetyksi sille sijoituspaikka. Kului kymmenen vuotta. Konttinen sairasteli,
koki kaksi sydäninfarktia ja sodassa vammautunut jalka huononi.
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Veistosta kysyttiin kahteen muuhun kaupunkiin, mutta koska se
oli – vaikkakin suullisesti – luvattu Tapiolaan, ei sitä myyty muualle. Heikki halusi sen Tapiolaan,
kaupungin osaan, joka innoitti hänet juuri Morsian-aiheeseen.
Kun asia ei tuntunut edistyvän
ja taiteilijan terveydentila heikkeni, päätettiin Morsian omalla kustannuksella suurentaa, valattaa
pronssiin ja myydä sitten valmiina.
Ei Heikki enää yksin olisi jaksanut
väännellä raskaita tukirautoja kaksimetriseen veistokseen, mutta oma
poika Hannu oli jo oppinut kuvanveistäjäksi. Hän teki rungon. Morsian kasvoi savesta mestarin itsensä
komennellessa, kunnes hän sitten
omin käsin veistoksensa viimeisteli.
Heikki viihtyi Tapiolassa, meren
rannan puutarhakaupungissa. Kalaa
riitti Otsolahdessa innokkaalle kalastajalle niin kesällä kuin talvella.
Tapiolan täyttäessä 20 vuotta puu-

tarhoja ja vihreitä niittyjä oli vielä
jäljellä. Otsolahden vesi oli puhdasta, täysin uimakelpoista. Uuteen ja
uudenaikaiseen Tapiolaan tuli
paljon nuoria pareja vastavihittyinä ”morsian kannettuna kynnyksen yli”.
Veistosta tehdessään Heikki lauloi Vallinkorvan laulua: ”Usjast
tulloo miull’ aika ettee, pirttiin uuteen kun kullan toin. Annoin avaimet kullan kätteen, viulut niin ilosest’ vastahan soi - -” Mitä se laulu
sitten kertookaan elämän jatkosta?
Suomen ensimmäinen puutarhakaupunki, Tapiola, johon arkkitehdit ja taiteilijat kaikkialta maailmasta kävivät tutustumassa, on
kasvanut ja urbanisoitunut. Morsian olkoon muistona alkuperäisestä
Tapiolasta.
Morsian kaksimetrisenä pronssiveistoksena jäi Heikki Konttisen
viimeiseksi julkiseksi työksi.
Marjatta Konttinen

Suojeluskuntalaisista kysyn

Voitteko kertoa, minkälainen tausta
suojeluskuntalaisilla oli ja paljonko
heitä oli sodassa?
M/21

Turhat pakkaukset
harmittavat

Minua kismittää, kun kaupassa kääritään ostoksia tarpettoman
suuriin kääreisiin. Muistelen lapsuuteni ajan osuuskauppaa. Silloin
vielä jauhot, ryynit ja hieno sokeri punnittiin paperipusseihin. Kun
kauppaan tuli naapuritalosta naisopettaja ostamaan pussitettavaa tavaraa, hänellä oli oma, tyhjä paperipussi, jonka hän ojensi myyjälle.
Näin pitkälle menevää säästämistä en kannata, mutta kohtuus kaikessa.
Raili

sa kenraali oli Sotavankileiri 1: ssä
Köyliössä. Kotiuduttuaan hän sai
pitkän vankilatuomion. Vangeista kuoli 22 000. Suurin osa, noin
1200, menehtyi sairauksiin ja ravinnon puutteeseen.

Vuonna 1934 tehdyn tutkimuksen
mukaan suojeluskuntien jäsenistä oli 52 prosenttia maanviljelijöitä ja kalastajia. Seuraavat suurimmat ryhmät olivat virkamiehet sekä
maatalous-, teollisuus- ja muu työväki. Talvisodassa runsas viidesosa kenttäarmeijan vahvuudesta eli
60 000 miestä ja lähes 60 prosenttia reserviupseereista kuului suojeluskuntaan.

Vielä Mannerheimista

Taas puhutaan naisista

Vaikka Mannerheimista on kirjoitettu monia kirjoja ja tehty elokuvia, niin yksi kivi on vielä kääntämättä. Sen alta pitäisi paljastua
valtakunnansalaisuus,
käyttikö
Mannerheim tuntolevyä?
M/20

Minua kiinnostaisi tietää, paljonko nykyään naisia on suorittamassa varusmiespalvelusta.
Sirkka
Kaksisataa naista on hyväksytty
palvelukseen.

Käärme pyssyyn

Hankalaa hommaa kuvaillaan sanoilla, että se on kuin käärmettä
ajaisi pyssyyn. Mistähän tuollainen
sanoma on peräisin?
Olavi

Vangeista kysytään

Voisiko postinhoitaja tarkistaa,
kuinka paljon jatkosodassa otettiin
sotavankeja ja kuka oli sotilasarvoltaan korkein vangiksi joutunut.
Jaakko

Kenttäpostimestari arvelee, ettei
hän syyllisty majesteettirikokseen
kertoessaan, että Mannerheimilla
oli asetakkinsa alla talvi- ja jatkosodassa tuntolevy. Siinä oli nollarivistön perässä numero 1.

Paksu Bertta kiinnostaa

Ensimmäisessä maailmansodassa
käytetyistä aseista puhutaan paksusta Bertasta. Minkälainen ase se
oikein oli. Oliko tehokas?
Mauri

Jatkosodan aikana otettiin 67 000
sotavankia. Korkea-arvoisin oli
kenraalimajuri Vladimir Vasiljevitsh Kirpithsnikov. Hän joutui
vangiksi Viipurin mottitaisteluissa vuonna 1941. Vankila-aikan-

Paksu Bertta oli saksalaisten käyttämä tykki kaliberi oli 42 cm ja ammus painoi 800-900 kiloa. Kansanomainen nimitys johdettiin Bertha
Kruppista. Hän oli Kruppin konserninjohtajan vapaaherra Gustaf Krupp von Bohlen und Halbachin (1870-1950) vaimo.

Kenttäpostinhoitaja tapasi kauan
sitten Kihniössä Sergeui Honkala
–nimisen miehen, joka kertoi vanhan kansan uskoneen, että käärmepyssyllä varjeltiin laitumelle laskettua karjaa. Käärme ajettiin pyssyyn
niin, että piipunsuuhun asetettiin
tuohisuppilo, pajunvitsasta tehtiin
kaksi haarukkaa, joilla käärmettä
painettiin ja pakotettiin tuohisuppiloon samalla, kun häntäpäätä kutitettiin palavalla tuohikäppyrällä.
Kun käärmeellä tehostetun latingin laukaisi ja truiskautti laitumelle, ei käärme purrut lehmiä. Sergei itsekin kertoi kaveriensa kanssa
tempun tehneensä ja sen verran
hankalaa se oli, että sanonta pitää
paikkansa.
Piirrokset Nora Luoma
Kenttäpostin osoite:
päätoimittaja Niilo Ihamäki
Mäntyviita 10 F 02110 Espoo
niilo.ihamaki@hotmail.com
puh 040 518 2193
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Pekka Kontu

Uudelleen löydettu mestariteos

Sam Vannin omakuva 18-vuotiaana

Entistetty keskiosa teoksesta Tanssit Saaristolaiturilla

Alkuaan viipurilainen taidemaalari Samuel Besprosvanni (19081997) oli monien ansiokkaiden tyylisuuntakausien jälkeen kehittynyt
yhdeksi Suomen merkittävimmistä
abstraktin maalaustaiteen uudistajista eli. innovaattoreista. 1940-luvun loppupuolella hän sai Espoon
Westendistä käyttöönsä omakotitalon, johon hänen ateljeensakin mainiosti sopi. Samalla hän muutti juutalaisperäisen nimensä paremmin
suomalaiseen kielimaailmaan sopivaksi. Hänestä tuli Sam Vanni.
Samoihin aikoihin tämä kansainvälisestikin arvostettu taiteilija siirtyi yhä enemmän klassisesta
maalaustaiteesta abstraktin taiteen
suuntaan. Vuorineuvos Walter
Ahlströmin tyttären Maire Gullichenin aloitteesta Ahlström Osakeyhtiö kutsui kuusi Suomen eturivin taiteilijaa laatimaan ehdotuksen
Kauttuan tehtaan seinämaalaukseksi. Sam Vannin laaja kolmiosainen
teos arvosteltiin kilpailun parhaaksi, mutta sitä ei kuitenkaan toteutettu tehtaan seinien somisteeksi,
vaan työn sai kolmanneksi tullut
Birger Carlstedt. Liekö syynä ollut teoksen erikoinen polkupyöräaihe tai nimi Tanssit saaristolaiturilla. Pian tämän jälkeen teos katosi
julkisuudesta ja Vanni luopui ateljeetalostakin. Oliko hän katkeroitunut saamastaan kohtelusta, siitä
ei ole varmaa näyttöä, mutta se on

mahdollista. Mestarin taiteilija-ura
ei kuitenkaan tähän vastoinkäymiseen kaatunut. Päinvastoin.
Vanni kehitteli edelleen polkupyöräaiheisten teostensa maalausta
ja yhä pitemmälle viedyn abstraktin ilmaisun suuntaan. Samalla hän
sai laajaa sekä koti- että ulkomaista
arvostusta ja tunnustusta.
Väinö Aaltosen kuoltua hänestä tuli Suomen Akatemian jäsen ja
hän sai suuren määrän erilaisia apurahoja sekä yleistä arvostusta kautta Euroopan.
Mutta mihin katosi tuo Sam
Vannin Kauttuan kilpailun voittanut Tanssit saaristolaiturilla -teos Olihan se sentään lähes kuusi metriä leveä ja liki kaksi metriä korkea
kolmiosainen maalaus? On arveltu,
että Vanni myi teoksen reunaosat
ruotsalaisille mesenaateille, mutta
säästi keskiosan omien kokoelmiensa kätköissä toistaiseksi ja edelleen katkerana sen saamasta kohtelusta Kauttuan tehtaalla.
Vannin Westendin ateljeetalon
osti urallaan menestynyt rakentaja. Asuttaan talossa neljäkymmentä vuotta hän alkoi siinä huomata
remontin tarvetta, ja niinpä vanha kattohuopakin päätettiin uusia
ennen kuin vesivahinkoja alkaa ilmetä. Työmiehet olivat katolla petkeleineen ja muine työkaluineen irrottamassa vanhaa huopakatetta
kunnes eräs työmiehistä huusi isän-
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nälle, että huopakatteen alla oli jotakin värillistä kangasta: ”Mitä sille pitäisi tehdä?” Rakentaja-isäntä
huikkasi takaisin: ” Elä tee mitään,
minä tulen katsomaan mikä se on!”
Siellä kattohuovan alla oli selvästi isokokoinen öljyvärimaalaus,
johon oli 40-vuotisen ”säilytyksen”
aikana tarttunut kattohuovan pikeä
ja hiekkaa. Maalauksen aiheesta ei
saatu selvää. Arveltiin kuitenkin,
että se on edellisen asukkaan tällä
erikoisella tavalla säilömä teos.
Espoon Sotaveteraanien jäsen
Usko Backman, joka kiinteistön
omisti, sai Wenzel Hagelstamin tutustumaan löydettyyn (ja kenties hylättyyn) teokseen. Selvisi, että teos
oli keskiosa Sam Vannin maalauksesta Tanssit saaristolaiturilla. Sellaisena sitä ei voitu seinälle ripustaa.
Pitihän siitä poistaa hiekka ja kattohuovan piki ja kaikki muukin 40
vuoden aikana siihen tarttunut lika.
Samoin se piti kehystää asianmukaisesti ja pieteetillä. niinpä löydettiin
tasokas konservaattori Susan Tallgren, joka otti konservoinnin tehtäväkseen. Työ oli vaivalloista ja varovaista, koska kangas oli jo paikoin
kovin heikkoa. Työ kestikin pitkälle
toista vuotta, mutta siitä tuli hyvä ja
arvokas teos.
”Ja maksoihan se”! Näin totesi
teoksen omistaja, joka ihaillen esittelee sitä kauniissa Westendinkodissaan.

Kuri ja järjestys
Viime aikoina lehtiä lukiessani
olen kiinnittänyt huomiota siihen,
että armeijasta ja kurista puhuttaessa moititaan kouluttajia turhasta kurista ja simputuksesta. Vanhan armeijan koulutuksen saaneena
monesti ihmettelee mikä nykyaikana on simputusta ja mikä tarpeellista koulutusta.
Olkoonkin että joskus, kun oikein hiki lensi ja koko päivä oli
yhtä lentoa, harmitti kovastikin,
mutta harjoitusten jälkeen ei niitä
muisteltu. Kaikkihan ymmärsimme, että kouluttamaton, kuriton armeija ei ole mikään armeija, vaan
turha joukko miehiä, joilla ei paraskaan johto saa mitään aikaan.
Näin jälkikäteen seitsemänkymmenen vuoden takaisia asioita
muistellessa hyväksyy melkein kaiken touhun, mitä siellä koulutusvaiheessa tehtiin. Melkein kaikilla
tempuilla oli koulutukseen tähtäävä
tarkoitus, vaikkakaan ei niitä silloin
heti ymmärtänyt.
Tupakan poltto oli siihen aikaan
yleistä, mutta tuvissa polttaminen
kuin myös kasarmialueella oli ehdottomasti kielletty. Polttamiselle
oli annettu määrätyt alueet. Jos siis
tumppeja tai tulitikun päitä löytyi,
seurauksena oli melkoinen meteli. Tumppia saatettiin kantaa viltin
päällä useitakin kilometrejä kunnes
sopiva hautapaikka löytyi. Mikä
pahinta, koska syyllisiä ei ilmaantunut, koko komppania marssi kantajien perässä. Jos näitä tumppeja
vielä löytyi, hautaukset toimitettiin yöllä. Oppi meni varmasti kovempaankin kalloon, paikat alkoivat pysyä siistinä.
OPETUS: Armeijassa paikat pidetään siistinä.
Pukeutuminen oli siihen aikaan hyvin yksinkertaista, vaatteita oli vain se vaatekerta mikä
pantiin päälle. Se oli kuitenkin pidettävä mahdollisimman siistinä ja
mikä tärkeintä, napit oli pidettävä
kiinni eikä käsiä missään tilanteessa voinut pitää taskuissa. Jos jollain
raukalla oli epähuomiossa jäänyt
nappi takista auki, seurasi napinompelua, esimies otti napista kiinni
ja komensi: Askel taakse, mars! Se
onneton, jolle näin oli käynyt, otti

askeleen taakse, ja nappi oli esimiehen kädessä. Kun kaikki kahdeksannappia olivat esimiehen kädessä, niin uhriparka tiesi hyvin mitä
tekisi palveluksen jälkeen. Sama
juttu oli taskuissa, pari kolme varoitusta käsien taskuissa pitämisestä ja jos se ei tepsinyt, oli miehen
haettava kolme nyrkinkokoista kiveä kumpaankin taskuun, ommeltava taskunsuu kiinni ja marssittava
seuraava päivä kivet taskuissa. Kovempaa kuin luulisi.
OPETUS: Tarkkuutta pukeutumisessa ja tavoissa.
Siihen aikaan ei alokas saanut
palveluksessa hymyillä: Ei tänne tultu hymyilemään, pärstä synkäksi kuin petolinnun perä, kuului komento. Jos jotakuta kuitenkin
nauratti, joutui useimmiten juoksemaan kasarmin ympäri: Alokas se
ja se juoskaa kolme kertaa kasarmin ympäri, syynä nauraminen rivissä! Sama rangaistus oli myös
puhumisesta. Mikäli komennosta: Pulinat pois! ei ollut apua, joutui koko komppania hakemaan hiljaisuutta rivissä, joskus kaukaakin
pellolta, joskus useastikin jos esimies sen niin ajatteli.
Kovin rangaistus, missä olin mukana, oli AUK:ssa. Olimme jo oppilaita silloin. Joku meistä oli ollut puntiksella ja kärynnyt, tietysti.
Tuomio oli kova: kaksi viikkoa suljettua harjoitusta koko päivä, aamusta iltaan. Kaiken lisäksi maahan ylös! -komennot tehtiin pillillä,
viheltämällä. Eihän sitä huutamista
olisi kenenkään kouluttajan keuhkot kestäneet. Kahden viikon kuluttua kurssimme oli herkässä kunnossa, rivit pysyivät ojennuksessa,
käännökset sujuivat ja kiväärinperät napahtivat sekunnilleen samanaikaisesti maahan ja olalle komennettaessa kämmenet iskivät aseen
piippuun niin samanaikaisesti että
se oli vain yksi pamaus, ei minkäänlaista jälkiräpistystä. Olimme
niin hyviä että kurssin johto kutsui
lähellä olevan ulkomaalaisen joukko-osaston upseerit katsomaan äkseeraustamme. Mitä opimme tästä
melko kovasta jaksosta kurssistamme? Ainakin sen, että puntikselle ai
ainakaan kannata lähteä kuin myös

sen, että tiesimme mitä me kestämme. Koko kaksiviikkoisen aikana
kukaan ei sairastunut, ja ihmeellistä kyllä, kukaan ei myöskään valittanut, ainakaan suureen ääneen
kovasta menosta. Otimme sen siltä kannalta, että kyllä me sen kestämme juosta mitä tuo vanha (30)
vääpeli jaksaa huutaa. Joskus meillä oli jopa hauskaakin, kun näimme
että vääpeli oli tiukemmalla kuin
me. Olimme kovia poikia mielestämme.
Nyt vanhana näitä muistellessa ja nykyaikaiseen koulutukseen
vertaillessa (vain lehtiä ja TV:tä
seuraten) tulee mieleen, että nykyisin koulutus armeijassa on kevyempää, fyysiseen harjoitteluun
ei käytetä niin paljon aikaa kuin ennen. Tulee myös mieleen että ei
nykyisillä alokkailla olisi mahdollisuuksiakaan liikkua niin paljon
kuin meillä oli. Meillä ei ollut autoja eikä muitakaan välineitä kulkea, oli käveltävä, talvella hiihdettävä. Ehkä nykyajan nuoret ovat
enemmän koulutettuja että heitä ei
tarvitse alusta lähtien opettaa. Mielestäni tärkeätä on kuitenkin oppia
että opit, joita armeija opettaa: kuri
ja järjestys ja yhteishenki ovat oppeja joita tarvitaan armeijan jälkeisessä elämässä. Ja myös sen että ihmisen on joka tapauksessa otettava
itse vastuu elämästään, joka asiasta ei kannata narista. Tee työtä ja
rukoile on vanha hyvä elämänohje
jota kannattaa noudattaa.
Eero Sillanpää
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Rüdiger von der Goltz

– Suomessa hallitusvallan tukijana
Baltiassa heimoveljiensä separatismin esitaistelijana

IItsenäisyysjulistuksen antaneen Suomen senaatin toimesta Mannerheimin aluksi
omaksumassa vastustavasta
kannasta huolimatta apuun
pyydettyjen saksalaisten
joukkojen osallistuminen
kenraalimajuri, kreivi von
der Goltzin johtaman punakapinan kukistamiseen 1918
on yleisesti tiedostettu asia
veteraanien keskuudessa. Vähemmän tunnettua lienee sen
sijaan hänen jäämisensä Suomeen sotatoimien päätyttyä
sotilaalliseksi neuvonantajaksi armeijan organisaatiota
kehitettäessä.
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Erikoista toiminnassa oli se, että
oleskellessaan Karjalan kannaksella hän ”toppuutteli” bolsevikkien
karkottamisesta Petrogradista innostuneita talonpoikaisarmeijamme pohjalaisia ja karjalaisia jäseniä
informoimalla heitä odottavissa
olevasta – ei sotilaallisesta, vaan
– koerauhasta. Mannerheimin
valtionhoitajakaudellaan osoittama halu yhteistoimintaan Inkerinmaalle koottujen valkoisten venäläisten joukkojen komentajan,
kenr. Judenitsin kanssa lienee johtunut ainakin osaksi hänen mieltymyksestään
heimoaatteeseen.
Sehän tähtäsi Itä-Karjalan liittämiseen Suomeen. Tähän olisivat
Venäjän lokakuunkin vallankumouksen jälkeen vielä toimintaan

pystyneiden oppositiopuolueiden
edustajat suostuneet, kunhan suomalaiset avustaisivat pääkaupungin valtausyrityksessä. Kun Englanti ilmoitti kesällä 1919, ettei se
lähetä maavoimia yritykseen, raukesi asia Suomen osalta.
Edellä mainitun saksalaisen
kenraalin toiminta sotilaallisena
johtajana Baltiassa viimeksi mainittuna vuonna valtiosta irrottautumaan pyrkivän baltiansaksalaisen
herttuakunnan itsenäistymispyrkimyksessä lienee Suomessa vielä
vähemmän tunnettua. Kiinnostukseni asiaan syntyi käydessäni Espoon Sotaveteraanit ry:n matkalla
Tukholmassa tutustumassa Itämeren maiden historiaa kuvaavaan
”Mare Balticum” -näyttelyyn. Sen
seinäjulisteista saatoin todeta, että
sukulaiskansamme valkoiset joukot joutuivat taistelemaan paitsi
omia punikkeja ja puna-armeijan
venäläisiä joukkoja, myös saksalaisia vastaan.
Ruotsin menetettyä vuonna
1721 suuren Pohjan sodan päätyttyä provinssinsa Baltiassa, salli Tsaari Pietari Suuri länsimaisen kulttuurin ja kehittyneemmän
talouselämän innoittamana Baltian saksalaiselle säätyläistölle laajennetut erityisoikeudet. Tilannetta vajaat 200 vuotta myöhemmin
kuvaa se, että kun Viron väestöstä noin 600 000 henkeä eli maataloudessa, niin noin 4 000-henkinen
saksankielisten suurtilallisten väestöryhmä omisti 1 100 kartanossaan yli 40 % viljelysmaasta.
Kerenski se leipoi suuren - - -.
Arvelen, ettei virolaisten keskuudessa kyhätty mitään pilkkalaulua
Venäjälle keisarivallasta luopumisen jälkeen muodostetun väliaikaisen hallituksen vaikuttajahahmosta. Luulen näin ottaen huomioon
sen, että virolaisilla on kyky masinoida liikkeelle suuria ihmisjoukkoja erilaisiin uudistukseen täh-

tääviin mielenosoituksiin. Kohta
emämaan helmikuun vallankumouksen jälkeen Viron poliittinen johto laati väliaikaiselle hallitukselle muistion, jossa ehdotettiin
Venäjän muuttamista federatiiviseksi valtioksi. Sen alaisuudessa Viro sai autonomian. Irti ei siis
vielä pyritty.
Hanketta tukeakseen virolaiset järjestivät Petrogradissa suuren
mielenosoituksen. Siihen osallistui
kaupungissa asuvista virolaisista
suuri osa samoin kuin sikäläisistä
varuskunnissa palvelevista virolaisista sotilaista. Painostus johti tulokseen ja Virolle myönnettiin
väliaikainen autonomia. Neuvosto-Venäjältä loppusyksyllä levinneen Bolsevikkiterrorin johdosta
tapahtui muutos ja kansallismieliset virolaiset kääntyivät Venäjästä
irrottautumisen kannalle. Itsenäiseksi Viro julistettiin 24.2.1918.
Baltiansaksalaisten haihattelu
omasta elintilastaan.
Itsenäisyysjulistusta edeltäneen lyhyehkön ajan jatkuneelle työläisja sotamiesneuvostojen lietsoman
luokkavihan kauden jälkeen Viron suvereenisuus hälveni alkaneen Saksan sotilashallinnon ikeen
alla. Vauhdittaakseen Neuvosto-Venäjän kanssa aloitettuja rauhanneuvotteluja Saksan sotajohto
määräsi itärintaman pohjoisen armeijaryhmän etenemään Väinäjoen tienoille juuttuneelta asemalinjalta koilliseen, jolloin Viro joutui
alkukeväästä 1918 lähtien saksalaisten joukkojen miehittämäksi.
Tämä lisäsi baltian-saksalaisten
separatistisia pyrkimyksiä.

Tämän kirjoituksen otsikossa
tarkoitetun aihepiirin herätettyä
mielenkiintoni kävin katsomassa ”Nimet marmoritaulussa”
nimisen elokuvan. Se kuvasi
lähinnä vapausaatteen innoittamien virolaisten koulupoikien
taisteluja bolsevikkien joukkoja
vastaan. – Ennen kuin valotan
väliotsikossa tarkoitettua asevoimin toteutettua separatistista
hanketta, on ensin todettava Viroon muodostunut valtatyhjiö
sen jälkeen, kun Saksa oli solminut aselevon ympärysvaltojen kanssa marraskuussa 1918

ja pääosan saksalaisista joukoista poistuttua maasta. Syntynyttä tilannetta bolsevikkijohto
ei aikaillut käyttää hyväkseen
kehitellessään ja ryhtyessään
toteuttamaan suunnitelmiaan
Saksassa alkaneen kumouksellisen toiminnan laajentamisesta
muuallekin Eurooppaan. Saksan ja Neuvosto-Venäjän välillä solmittuun Brest-Litovskin
rauhansopimukseen
tehdyssä lisäyksessä bolsevikit olivat
suostuneet Viron irrottamiseen
valtion yhteydestä Venäjään.
Tämän sopimuksen Moskovaan
siirtynyt
kommunistihallitus
mitätöi puna-armeijan aloittaessa hyökkäyksen Viron hallinnollisen rajan yli. Isänmaallisten virolaisten keskuudessa
tilanne vaikutti toivottomalta.
Neuvottelut saksalaisten joukkojen jäämisestä turvaamaan
osaltaan maata eivät johtaneet
tulokseen. Narvan rintamalohkolla kotiinlähdössä olevia saksalaisia joukkoja osallistui tosin
vähän aikaisemmin perustetun meidän suojeluskunta-järjestöjä vastaavan Kaitseliit-järjestön jäsenten, koululaisten ja
muiden vapaaehtoisten kanssa
alkuvaiheen torjuntataisteluihin. Tilanne vaikutti uhkaavalta, kun vapaaehtoisten värväys
sujui huonosti.

Huomattavaa on, että taisteluiden, joiden tuoksinassa intouduttiin nuorehkoja ikäluokkia koskeneiden
liikekannallepanojen
jälkeen hyökkäämään itärajan ylikin, onnelliseen lopputulokseen
vaikutti ennen kaikkea englantilaisen laivasto-osaston tulo Tallinnaan aselastin kanssa.
Osaston operointi eteläisellä Suomenlahdella myös Suomen
satamista käsin takasi se, että punalaivasto pysytteli Kronstadtin
suojassa. Myös Suomen antamalla aseavulla ja veljeskansan avuksi
rientävillä vapaaehtoisilla oli merkitystä varsinkin taisteluhengen
luojana. Yhteistoimintaa valkoisten venäläisten joukkojen kanssa
ei juurikaan syntynyt, koska vastavallankumouksellisten poliitti-

nen johto ei halunnut suoda Virolle itsenäisyyttä. Puolustussotaa
johti eversti J. Laidoner, joka oli
saanut upseerikoulutuksensa Pietarin Yleis-esikunta-akatemiassa.
Lyhyenä kuvauksena tämän kirjoituksen pääotsikossa tarkoitetusta separatismista kerrottakoon
seuraavaa: saksankielisen väestön taholta aloitettua aggressiivista
toimintaa itsenäisen valtion statusta muistuttavan itsehallinto-yhdyskunnan muodostamiseksi on kutsuttu ns.
Landeswehrin sodaksi. Sen
taustalla oli useita syitä. Kartanon
omistajien hyvässä muistissa olivat varmaankin Venäjällä vuonna
1905 puhjenneen yleislakon seurausilmiönä alkaneet levottomuudet.
Ne levisivät Baltiaankin ja huipentuivat nykyisen Latvian alueella suoritettuihin murhapolttoihin.
Niiden yhteydessä tuhottiin ja vahingoitettiin 400 kartanoa.
Kun kommunismi oli saanut riitaan keskittyneenä vankan jalansijan 1910-luvun lopulla, synnytti
tämä Baltiansaksalaisten keskuudessa tarpeen suojautua ja ryhtyä
asevoimin tavoittelemaan omaa
kansallisvaltiota, jonka alue olisi ulottunut Vironkin puolelle.
Kun kansallismielisille virolaisille sotilaille oli luvattu antaa maata
kartanoiden tiluksia pakkolunastamalla, ei Viron alueellisen koskemattomuuden loukkausta voitu sallia, minkä takia tilanne johti
siihen, että tuolloin resursseihinsa
luottaneen ja siis kahden rintaman
sotaan uskaltautuneen J. Laidonerin johtamat virolaiset joukot ja R.
von der Goltzin johtamat saksankieliset joukot iskivät yhteen. Sotatoimet päättyivät perinteikkään
sotilasmahdin tappioksi.
Ossi Granlund
Lähteet:
H. Ignatius:
Carl Gustaf Mannerheim
Seppo Zetterberg: Viron historia
Mirko Harjula: Viro 1914-1922
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TOIMINTAKALENTERI

Kevät - kesä 2011
Toimintaryhmät

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

11.15

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

Ti 10.5.

HUHTIKUU
Viikko 15 Espoon Sotaveteraanilehti 2/2011 ilmestyy. LE
Ma 18.4.
14.15
Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa.
Esitelmien aiheet, katso erillinen ilmoitus
lehdessä. VJ
Ke 27.4. Kansallisen veteraanipäivän juhla
Espoo
9.30
Lipunnosto kulttuurikeskuksen ulkoilmanäyttämö Amfilla.
10.00
Pääjuhla Tapiolasalissa, juhlapuhe kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä
11.00
Kahvitarjoilu kulttuurikeskuksen lämpiössä. Järjestäjät: Espoon kaupunki ja Espoon
seurakuntayhtymä sekä Tapiolan Reserviupseerit ry. Tumma puku ja kunniamerkit.
Linja-autokuljetus. Vapaa pääsy. EHT, KR
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Kirkkonummi
Seppelten lasku, kaksikielinen jumalanpalvelus Kirkkonummen kirkossa, lounas ja
juhla. KI

TOUKOKUU
Perinteinen ulkoilupäivä toukokuussa Palstarinteellä,
ilmoitus Länsiväylässä. KU
Su-la 1.-7.5.
Terveysmatka Fra Mareen, Haapsaluun.
Varaukset: Anna-Liisa Laurila puh. 050
5637799.
Ma 2.5.
15.00
Naisjaoston simamatinea kaikille TPK:ssa.
NA, KR
To 5.5. Kevättalkoot Palstarinteellä. Hoitokunta

13.00

Naisjaoston kevätretki. Katso erillinen ilmoitus. NA
Veteraanitapaaminen seurakuntatalolla. KI

Su-su 15.-22.5.
Sosiaalijaoston tukema kuntoutusloma
Viimsi-kylpylässä. Varaukset Sinikka Lallukka puh. 884 536 tai 050 5146010 perjantaihin 15.4. mennessä. SO
Su 15.5. Kaatuneiden muistopäivä
Espoo
10.00
Kaksikielinen jumalanpalvelus Kauniaisten kirkossa. Seppeleen lasku. EHT, KR
Jumalanpalveluksen jälkeen seppeleen lasku sankarihaudoille. EHT, KR
10.45

Kirkkonummi
Seppelten lasku, kaksikielinen sanajumalanpalvelus kirkossa ja kahvitilaisuus seurakuntatalolla. KI

Ti-ke 24.-25. 5
.
Virkistyspäivät Palstarinteellä. Maksuton
linja-autokuljetus ja ruokailu ensimmäisenä päivänä. Reitti:Tapiola –Leppävaara - Karakallio-Palstarinne. Reitti on sama
koko kesän retkillä. PT, SO, KI

Ma 5.-10.9.
Hyvän olon syysloma Keikkulassa. SO

KESÄKUU-HEINÄKUU
Laivaristeily, aika avoin. KI

To 8.9.

Palstarinteen tapahtumat kesä-heinäkuussa
To-pe 9.-10.6.
Virkistyspäivät. Maksuton linja-autokuljetus ja ruokailu ensimmäisenä päivänä.
Reitti: katso edell. ilm. PT, SO KI
Pe-su 24.-26.6.
Yhteinen juhannusjuhla. Hoitokunta
To-pe 14.-15.7.
Virkistyspäivät. Maksuton linja-autokuljetus ja ruokailu ensimmäisenä päivänä. PT,
SO, KI
Kuntoutusloma ja matka
Su-pe 19.-24.6.
Sosiaalijaoston tukema kuntoutusloma Päiväkummussa Karjalohjalla. Katso ilmoitus
lehdessä. SO
Pe-su 1.-3.7.
Yhdistyksen tukema matka: Laatokan Karjala-Petäjäsaari, oppaana sotahistorioitsija Eeva Tammi. Ilmoittautumiset 1.5. mennessä yhdistyksen Ukonvaajan toimistoon
arkisin klo 9.00-12.00, puh. 09 4525721.

Virkistyspäivä Palstarinteellä. PT

Ma 12.9.
14.15
Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa.
VJ
15.30
Naisjaoston sisarilta, syyskauden avaus.
NA
Viikko 38
Espoon Sotaveteraanilehti 3/2011 ilmestyy. LE
Ma 19.9.
14.15
Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa.
VJ
Ma 26.9.
14.15
Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa.
VJ
15.30
Naisjaoston sisarilta.”Kenttäpostia Marsalkan sotilaspalvelijalta 1938-1943”. Synnöve From kertoo kirjastaan ”Missä on
From”. NA
Ti 27.9.

Syystalkoot Palstarinteellä. Hoitokunta

ELOKUU
Retki kotimaassa ja valatilaisuus Upinniemessä, ajat
avoimia. KI
Ti 2.8.

Espoon Sotaveteraanilehden 3/2011 aineiston viimeinen jättöpäivä. LE

To-la 4.-6.8.
Avoimien ovien
Hoitokunta

päivät Palstarinteellä.

Ti-ke 9.-10.8.
Retki Maarianhaminaan. Lähtö Gardenin
edestä klo 05.00. Minimi lähtijöitä 30 henkeä. Hinta 148€. Varaukset 27.5. mennessä Kaija Inberg puh. 050 3652300. KU

Valistusjaoston esitelmäsarja syksyllä 2011 alkaa maanantaina 5.9. kello 14.15
Tietokirjailija DE Lenita Airisto
Eläköön 100 vuotta!
Luento voittamattomasta synergiasta, kun energiset
juniorit saavat yhteistyökumppanikseen pätevät seniorit.

Ke-to 24.-25.8.
Virkistyspäivät Palstarinteellä. Maksuton
linja-autokuljetus ja ruokailu ensimmäisenä päivänä. PT, SO, KI

SYYSKUU
Ma 5.9.
14.15
Ti 6.9.

Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa.
VJ
Syysretki. Ilmoitus Länsiväylässä. KU
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Näillä pärjää
Meillä on vaimon kanssa aika samanlainen
maku monien asioiden ja paikkojen suhteen. Jos lähdemme mökille, pistäydymme
tankkaamassa ABC:llä ja täytämme samalla
ruokakassin. Välillä piipahdamme vaikkapa
Fransmannissa herkuttelemassa tai lomailemassa Sokos Hotelleissa.
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Lähde: Tampereen Sotaveteraani -lehti

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

