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Palstarinteen 25-vuotista toimintaa juh-
littiin 15.8.09. Pohjoisen jaoston pu-
heenjohtaja Toivo Nikander (94) innostui 
tanssimaan valssia kansantanssiryhmä 
Varttuneiden mukana.

Espoolaista veteraanitoimintaa

Ryhmä espoolaisia veteraaneja vie-
raina Berliinin valtiopäivätalossa 
elokuussa 2006..

Anja Hukkanen, Raija Järvi, Lea Hä-
tönen, Aune Kana-aho, Johannes Ko-
verskoi, Eva Metsola, Aaro Peuraniemi, 
Lotta Riisalo, Stig Roudasmaa ja Vilho 
Åkerlund saivat hopeisen ansiomerkin 
kevätkokouksessa 30.3.09. Eva Metsola 
puuttuu kuvasta. 

Kuvat Erkki Sipilä, 
Eero-Juhani Juhola 
ja Keijo Nikander.

50 vuotta
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Kun Espoon sotaveteraanit 
vuonna 1999 juhlivat yhdistys-
toimintansa neljääkymmentä 
vuotta, arveli silloinen puheen-
johtaja Yrjö Hassi, että kymme-
nen vuoden kuluttua ehkä pieni 
tervaskantoinen veteraaniryh-
mä juhlii yhdistyksen  puolisa-
tavuotista toimintaakin. Nyt ve-
teraanit juhlivat, eikä joukko ole 
pieni eikä pahasti tervasrosoi-
sen näköinenkään. Se on enim-
mäkseen  aktiivista, moniin toi-
mintoihin osaaottavaa, iässä ja 
viisaudessakin varttunutta, asi-
aankuuluvasti tosin vähän virt-
tynyttä väkeä.

Espoon Sotaveteraanit ry:n 
50-vuotishistoriikkia laatiessa-
ni on mieleeni noussut Raama-
tun kuvaus sinapinsiemenestä, 
josta kasvaa suuri puu.  Kas-
vitieteen mukaan pienestä sie-
menestä tosin varttuu pensas, 
mutta Raamatun kertomuksen 
mukaan se muuttuu tuuheak-
si puuksi, jonka oksille taivaan 
linnut tekevät pesänsä. Ym-
märrämme hyvin, että Raama-
tun suomentajat valitsivat tyy-
lillisesti osuvamman puu-sanan 
pensaan sijasta. 

Sinapinsiemen sopii hyvin 
kuvaamaan Espoon sotavete-
raanien yhteistoiminnan alkua. 
Ensin kokoontui pieni ryhmä 
pohtimaan, miten sodan jälkeis-
tä asuntopulaa voitaisiin yhdes-
sä lievittää. Asuntoja saatiinkin 
hankituksi ja sen jälkeen yhteis-
toiminta laajeni muille aloille. 
Etsittiin virkistystä sekä terve-
yttä ja kuntoa ylläpitäviä har-
rastuksia. Kulttuurin janoakin 

Viisi vuosikymmentä 
monipuolista toimintaa

tyydytettiin; käytiin konserteis-
sa ja teattereissa, pidettiin taide-
näyttelyjä ja toimitettiin omia 
julkaisuja. Kansallisina merk-
kipäivinä järjestettiin arvokkai-
ta juhlia. Yhteiset matkat suun-
nattiin kiintoisiin kohteisiin. 
Kuoro kokosi laulunharrasta-
jat ja soitinyhtye soittajat. Hen-
gelliset arvot tulivat monille lä-
heisiksi. Esitelmien pitäjiksi 
saatiin eri alojen huippuasian-
tuntijoita.

Myöhemmin toimintaan lii-
tettiin myös veteraanien pe-
rinteensiirto. Koulunuorisolle 
käytiin puhumassa veteraanien 
arvomaailmasta.

Sinapinsiemenen kaltaisista 
naisten roposista kasvoi arvo-
kas tukitoimi.

Espoon veteraanit ovat näh-
neet, että Raamattu puhuu totta: 
pienestä voi vieläkin tulla suur-
ta.

Niilo Ihamäki

Espoon sotaveteraanien yh-
distystoiminnan vaiheista on 
tarkempi kuvaus tämän  leh-
den historiikkiosassa. Sitä 
kirjoitettaessa ote on ollut 
enemmän journalistinen kuin 
tiukan asiallinen tai yksityis-
kohtainen tapahtumien luet-
telointi. 
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Puheenjohtaja Toiminnanjohtaja

Kiitos 
Naisjaostolle

Lehtijaosto kiittää Naisjaostoa 
saamastaan arvokkaasta tuesta.

Pieni ryhmä silloin nuoria sotave-
teraaneja kokoontui Leppävaaras-
sa  keskustelemaan aiheesta, mitä 
voitaisiin tehdä, kun aseveliyhdis-
tykset piti lakkauttaa rauhansopi-
muksen jonkin artiklan mukaan, 
sen jälkeen kun sopimus astui voi-
maan.

Päätettiin perustaa yhdistys, 
joka nyt tunnetaan nimellä Espoon 
Sotaveteraanit ry. 

Jäsenmäärä oli alkuvaiheessa 
alta sadan. Välillä jäsenmäärä ko-
hosi yli 2000:n. Ajanhammas on 
kuluttanut vuosien saatossa jäsen-
määrää niin, että nykyisin luku-
määrä hipoo puoltatoista tuhatta. 
Osa jäsenistä on kannatusjäseniä. 
Heille kiitos kannatuksesta!

Myöhemmin kun varsinaisten 
jäsenten määrä putoaa huomatta-
van pieneksi, yhdistys voi muuttua 
perinneyhdistykseksi.

Toimintaa on ollut runsaas-
ti alusta saakka. Kiitos entisille ja 
nykyisille vetäjille. Eri tilaisuuk-
sia on järjestetty vuosittain useita 
kymmeniä ja jäsenistö on osallis-
tunut niihin kiitettävän ahkerasti. 
Tilastot osoittavat useiden satojen 
henkilöiden osallistuneen järjes-
tettyihin tilaisuuksiin kunkin toi-
mintavuoden aikana. Tämä on kii-
tos vastuuhenkilöiden ahkeralle 
työlle.

Yhdistyksemme ideoiman ja 
omalta osaltaan perustaman Es-
poon Seudun Kulttuurisäätiön toi-
mesta olemme päässeet tutkimus-
kohteeksi,  joka kantaa nimeä 
Sotiemme veteraanien identiteetti 
ja arvostus; tutkimus Espoon Sota-
veteraanit ry:n jäsenistä.

Kyselylomakkeet ovat tulleet 
teille jäsenkirjeen mukana vuoden 

alussa. Olette kuulemma vastan-
neet asiallisesti esitettyihin kysy-
mysiin. Näin ollen tutkimus on on-
nistunut hyvin tältä osin. 

Tutkimus kuuluu ammattikor-
keakoulu Laurean A-sarjan tutki-
muksiin.

Tohtori Soile Juujärvi, joka joh-
taa ko. projektia, sanoo lähetekir-
jeessään mm. ”Tutkimus sotiemme 
veteraaneista edustaa Laurea-am-
mattikorkeakoulun tutkimus- ja 
kehittämisstrategian yhteisvastuun 
osa-aluetta, jonka tavoitteena on 
sosiaalisen eheyden edistäminen. 
Tutkimuksen tavoitteena on osal-
taan tuottaa tietoa, joka lisää suku-
polvien välistä ymmärrystä ja siten 
sosiaalista eheyttä suomalaises-
sa yhteiskunnassa. Myös ikäänty-
vien hyvinvointi on keskeinen tut-
kimuksen ja kehittämisen kohde, 
jonka vuoksi myös tutkimukses-
samme kartoitimme vastaajien hy-
vinvointia tutkimalla heidän koke-
mustaan omavoimaisuudesta.”

Tutkimus tuntuu varsin päteväl-
tä ja uskon ennakkotietojen perus-
teella sen herättävän suurta mie-
lenkiintoa monissa instansseissa.

Tutkimus julkaistaan 21.09.09 
klo14.15 Tapiolan palvelukes-
kuksessa, jossa tarjotaan myös 
50-vuotisjuhlakahvit Naisjaoston 
toimesta.

Juhlatansseihin 24.9. on luvat-
tu Kadettikoulusta lähettää joukko 
kadetteja tanssittajiksi.

Niinhän lupasin kevään viimei-
sissä tansseissa.

Jäsenistölle kiitos kuluneista 
järjestövuosista ja reipasta ja run-
sasta osallistumista tulevaisuudes-
sa.

Eino Luostarinen

Alkuvuoden aikana ilmeni tapa-
uksia, että joillakin veteraaneilla 
oli ollut vaikeuksia saada postinsa 
asuinpaikkaansa riittävän lähelle 
ja maksutta. Kun asiaa alettiin sel-
vittää, paljastui, että ikääntyneillä 
ihmisillä on postin omien säännös-
ten mukaan oikeus saada postinsa 
riittävän lähelle ja maksutta. Lai-
naan tähän asianomaista ohjetta:

”Postin jakelupalvelut ikäänty-
neille ja liikuntaesteisille

Liikuntaesteisellä ja yli 50-vuo-
tiaalla on oikeus saada pyynnös-
tään postinsa jaetuksi joko tontin 
rajalle ajo- tai kulkuliittymään si-
joitettuun postilaatikkoon tai huo-
neistokohtaisesti postiluukkuun.

Poikkeavan jakelun edellytys on 
se, että jokainen saman talouden 
postinsaajista on oikeutettu palve-
luun. Kuitenkin liikuntaesteinen 
tai 75 vuotta täyttänyt postinsaa-
ja, joka yhteistaloudessa asuessaan 
joutuu  säännönmukaisesti tai tois-
tuvasti olemaan yksin, siten että 
hänen postinsa noutaminen huo-
mattavasti vaikeutuu, on myös oi-
keutettu poikkeavaan jakeluun.”

Jos jakelussa on ongelmia, on 
syytä ottaa yhteys Postin asiakas-
palveluun numeroon 0200 71000 
maanantaista perjantaihin klo 8-20 
ja vaatia korjausta asiaan.

Asiakaspalvelu hoitaa sitten yh-
teyden postijakeluun muutoksen 
toteuttamiseksi.

Hyvää alkavaa syksyä kaikille!
     

Eero-Juhani Juhola
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50-vuotisjuhlamessu

Espoon Sotaveteraanit ry:n 
50-vuotisjuhlamessu 
on Tapiolan kirkossa 
20.9. klo 10.
Messun tunnus on 
”Jumalan huolenpito”.
Saarnan pitää 
Martti Toivanen. 
Liturgina on
Antti Rusama, kanttorina 
Liisa Malkamäki.

Linja-autokuljetus 
Espoon sotaveteraanien 

juhlamessuun
Tapiolan kirkkoon

syyskuun 20. päivänä 
klo 10.00 

Auto 1
Klo 9.00 Alakivenlahti (Ankku-
ri). 
ajoreitti: Kipparinkatu, Yläkar-
tanontie, Soukantie, Soukanväy-
lä, Kaitaantie, Hannuksentie, 
Kuitinmäentie, Merituulentie, 
Tapiola Garden.

Auto 2
Klo 9.00 

Bembölen kahvitupa
ajoreitti: Turuntie, Viherlaak-
sontie, Lähderanta (Esso), Pit-
käjärventie, Riihiniityntie, Ras-
taalantie, Turuntie, Kehä I, 
Kurkijoentie, Kirvuntie, Muo-
laantie, Tapiola Garden. 

Bussiin voi nousta reittien var-
relta pysäkeiltä.

Espoon Sotaveteraanien 
50-vuotisjuhlanäyttely

Espoon Sotaveteraanien 50-vuotisjuhlanäyttelyyn (22.9. – 4.10.09)
ehdotettavia teoksia otetaan vastaan Espoon kulttuurikeskuksessa 
maanantaina 21.9. klo 10 – 12.00.
Koska näyttelyn tilat kulttuurikeskuksen nuottiparvella ovat rajoitetut, 
toivotaan, että jokainen tuo ehdolle vain 1 – 3 työtä.
Teokset tulee noutaa sunnuntaina 4.10. välittömästi klo 16.00 jälkeen.
Tarkempia tietoja: Kaija Inberg  050-365 2300  
tai Raimo Lunila 050-526 1132.

ESPOON SOTAVETERAANIT ry 50 VUOTTA

PÄIVÄJUHLA
torstai 24.9.2009 klo 14.00

Espoon Kulttuurikeskus, Tapiolasali

Marsalkan hopeatorvet Kaartin Soittokunta
 sävel Artturi Rope johtaa musiikkimajuri 
  Raine Ampuja

TERVEHDYSSANAT Puheenjohtaja 
  Eino Luostarinen

Lauluja laulunäytelmästä 
Jääkärin morsian  Kanttiinin Lotat
 Sam Sihvo

JUHLAPUHE Kenraali Jaakko Valtanen

YKSINLAULUA Professori Jorma Hynninen ja
 Testamentti pojalleni Kaartin Soittokunta
 sävel Sulho Ranta, 
 sanat Väinö Havas
 Elämälle
 sävel Oskar Merikanto, 
 sanat Ernst v. Knape
 
TERVEHDYKSET 
 Espoon kaupunki
 Sotaveteraaniliitto
 Puolustusvoimat
 Espoon seurakuntayhtymä
 Espoon Seudun Kulttuurisäätiö

HELÄJÄ KANNEL Kanteleyhtye Käenpiiat
 Karjalan kunnailla johtaa Annikki Smolander-Hauvonen
 sovitus Eero Koskimies
 Neljän laulun sikermä kanteleille
 sovitus Simo Härkönen

KUOROLAULUA Espoon Sotaveteraanikuoro ja
 Soi kaikuen maa Perinnekuoro ESMILA
 sävel Jalmari Kahri, 
 sanat Toivo Korpi  johtaa Kai Vahtola
 
Veteraanin iltahuuto soolo Jorma Hynninen
 sävel ja sanat Kalervo Hämäläinen säestää Kaartin Soittokunta

MAAMME yleisö, kuorot ja Kaartin Soittokunta

Iltajuhla hotelli Gardenissa klo 19.00. Illaliskortti 45 euroa.
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Yli kuusi vuosikymmentä on kulu-
nut sotien päättymisestä. Vuosien 
1939–1945 kansan yhteisponniste-
lujen tuloksena pelastettiin Suomi. 
Se oli rintaman ja kotirintaman, 
sotilaiden ja siviilien, miesten ja 
naisten sekä nuorten ja vanhojen 
yhteistyön ansiota. Sotien jälkei-
sinä vuosikymmeninä te veteraa-
nisukupolven edustajat rakensitte 
työllänne maan uudelleen ja loit-
te nykyisen hyvinvoinnin perustan.

Vastuu yhteiskunnastamme on jo 
pitkään ollut jälkipolvienne harteil-
la. Historian kokemukset vastuun 
vaihtuessakin säilyneet kansalli-
sen identiteettimme eräänä perus-
tana, ja maanpuolustustahto on sen 
ilmentymä. Suomalaisten maan-
puolustustahto on mielipidetutki-
musten valossa kansainvälisestikin 
vertailtuna huippukorkea, ja kan-
salaiset luottavat puolustusvoimiin. 
Isänmaallisuus ja yhteisöllisyys 
ovat säilyneet veteraanisukupolvel-
ta perittyinä arvoina. Veteraanien 
työ myös näiden arvojen puolusta-
jana on ollut ensiarvoisen tärkeää.

Espoon sotaveteraaniyhdistys 
täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Yh-

Puolustusvoimain 
komentajan 
tervehdys 

distys on aktiivinen toimija. Lu-
kuisat korkeatasoiset tilaisuudet 
ovat varmistaneet laajan ja aktii-
visen jäsenistön. Minullakin on 
aikaisemmissa tehtävissäni ollut 
kunnia käydä esitelmöimässä yh-
distyksellenne puolustusvoimien 
ajankohtaisista kysymyksistä.    

Esitän puolustusvoimien läm-
pimät onnittelut teille juhlavuo-
tenanne. Kiitän yhdistystä ja tei-
tä kaikkia sen jäseniä arvokkaasta 
työstänne maanpuolustuksen ja 
isänmaamme parhaaksi. Toivotan 
teille menestyksekkäitä toiminnan 
vuosia tästä eteenkinpäin.

Kenraali Ari Puheloinen
Puolustusvoimain komentaja

Puolustusvoimain komentaja, amiraali Juhani Kaskeala luovutti kielekkei-
sen valtiolipun kenraaliluutnantti Ari Puheloiselle, joka vastaanotti komen-
tajatehtävät 1.8. alkaen ja samalla hänestä tuli neljän leijonan kenraali. 
Espoon sotaveteraanit tekevät kunniaa uudelle espoolaiselle puolustus-
voimain komentajalle.

Suomen Sotaveteraaniliiton 52. 
toimintavuotta on leimannut vii-
me liittokokouksessa tehtyjen pää-
tösten toteuttaminen. Liiton uusi 
hallitus, jonka koostumus on ai-
kaisempaa monipuolisempi, on 
aloittanut toimintansa ponnek-
kaasti. Hallituksen tueksi ja avuk-
si nimitettiin kaksi uutta toimikun-
taa, sosiaali- ja terveystoimikunta 
ja viestintätoimikunta.

Veteraaneja on tällä hetkel-
lä elossa yli 66 000. Heistä naisia 
on noin kolmannes ja sotainvalide-
ja noin 11 000. Heidän keski-ikän-
sä on jo yli 86 vuotta. Satavuotiai-
ta tai vanhempia oli vuoden 2008 
lopussa 92. 

Vaikka veteraanien määrä las-
kee nykyisestä alle puoleen vuo-
teen 2015 mennessä, tarvitaan 
silloinkin 25 000 veteraanille ja 
heidän puolisoilleen ja leskilleen 
tukitoimia. Nyt on tärkeää linjata 
veteraanihuollon ohjelma ainakin 
vuoteen 2015 asti ja samalla mää-
ritellä sen jälkeiset jatkotoimet.  

Järjestöjen yhteinen edunval-
vontatyö
Suomen veteraaniliittojen valtuus-
kunta (Veva), jonka muodosta-
vat neljä valtakunnallista veteraa-
niliittoa Sotainvalidien Veljesliitto, 
Suomen Sotaveteraaniliitto, Rin-
tamaveteraaniliitto ja Rintama-

Työtä sotiemme 
veteraanien 
hyväksi 
tarvitaan vielä

Suomen sotaveteraaniliitto ry:n toi-
minnanjohtaja Markku Seppä.

Uusi komentaja
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naisten Liitto, on tänä vuonna 
kymmenen vuoden ajan hoitanut 
veteraanien edunvalvontaa.  

Veva laati Rintamaveteraaniasi-
ain neuvottelukunnalle yksimie-
lisen ehdotuksen valtion talous-
arvioesitykseksi vuodelle 2010. 
Samalla Veva esitti, että Valtioneu-
vosto asettaisi toimikunnan val-
mistelemaan ainakin vuoteen 2015 
asti ulottuvan veteraanihuoltoa 
koskevan linjauspäätöksen, jon-
ka toimikunnan työskentelyyn ve-
teraanijärjestöjen edustajat tulisi 
kutsua. 

Varainhankinta Veteraani-
vastuun vastuulla

Veteraanijärjestöjen uusimuotois-
ta varainhankintaa on nyt toteu-
tettu kolmen vuoden ajan. Kauden 
tulokset ylittävät alkuperäisen ta-
voitteen. Viime vuodelle toimin-
tamalliin tehtiin melko suuri toi-
mintatapamuutos edellisvuosiin 
nähden. Kuntatasolla kerätyt va-
rat palautuvat käytettäväksi saman 
paikkakunnan veteraanien hyväk-
si mistä ne oli kerättykin. Tämä on 
johtanut aktiivisilla paikkakunnil-
la huomattavan hyviin tuloksiin, 
mutta paikkakunnilla, joissa aktii-
visuutta on ollut vähemmän, ovat 
tulokset jääneet pieniksi tai ole-
mattomiksi. Paikkakuntien koot 
eivät tässä näyttele merkittävää 
osaa. Parhaat keräystulokset, yli 2 
euroa/asukas, on saavutettu pienil-
lä paikkakunnilla. Toimintamalli 
on kuitenkin tullut jäädäkseen. 

Alusta alkaen oli selvää, että ve-
teraanit eivät kerää, mutta he voi-
vat olla esillä henkilöinä, joiden 
hyväksi varainhankintaa toteute-
taan. 

Veteraanivastuussa toimivan 
kenttäpäällikön tehtävänä on oh-
jata ja tukea 24 keräyspiirin pääl-
likköä ja olla heidän tukenaan 
rakennettaessa kuntatason keräys-
organisaatioita. Koska keräykses-
sä on mukana viisi järjestöä, voi 
vaarana olla keräysorganisaation 
muotoutuminen vain yhden järjes-
tön henkilöistä. Toivomuksemme 
olisi, että keräysorganisaatioihin 
saataisiin toimijoiksi mahdollisim-
man paljon järjestöjen ulkopuolel-
ta. 

Järjestöjen yhteistä varainhan-

kintaa on suunniteltu jatkettavak-
si niin pitkään, kuin on tukitarvetta 
veteraanien, heidän puolisoiden-
sa ja leskiensä piirissä. Arvioim-
me tukitarpeen jatkuvan kymme-
nen vuoden ajan. 

Veteraanivastuu sai uudeksi toi-
mimuodokseen seutukunnallis-
ten kirkkopäivien koordinointivas-
tuun. Se rahoittaa toimintaa niin, 
että veteraanien ei tarvitsisi mak-
saa osallistumisestaan kirkkopäi-
vään eikä maksaa osallistumisesta 
ryhmämatkaan. Veteraanivastuun 
alla on tämän vuoden alusta aloit-
tanut uusi toimikunta, Veteraani-
järjestöjen hengellinen toimikunta. 

Sotaveteraanijärjestön tule-
vaisuuden suunnittelu

Järjestömme on erityisesti 2000-lu-
vun alusta lähtien suunnitellut tu-
levaa toimintaansa. Suunnittelul-
la on pyritty löytämään keinoja 
toimeliaan järjestöelämän säilyt-
tämiseen kaikilla paikkakunnilla. 
Samalla kun on kartutettu kannat-
tajajäsenten määrää, on varmistet-
tu tulevan alueellisen perinnetyön 
tekemisen lähtökohtia. 

Sotaveteraaniliiton liittokoko-
uksessa 2008 hyväksymän tulevai-
suussuunnitelman keskeiset neljä 
2020-luvulle suuntautuvaa kohtaa 
ovat:

1. Sotaveteraaniliitto ja sen jäsen-
yhdistykset jatkavat huolto- ja tu-
kitoimintaansa niin kauan kuin so-
taveteraanit, heidän puolisonsa ja 
leskensä tarvitsevat tukitoimia. 

2. Kannattajajäsenet ottavat vete-
raanien kanssa yhteisymmärryk-
sessä vastattavakseen sotaveteraa-
niyhteisöjen toiminnan. 

3. Sotaveteraaniliitto ja sen jäsen-
yhdistykset vastaavat oman perin-
teensä vaalimisesta ja ovat vastuul-
lisia toimijoita perinneaikakautena 
alkavassa alueellisessa perinne-
työssä. Liitto on aloitteellinen jä-
sen Tammenlehvän Perinneliitos-
sa.

4. Sotaveteraaniyhteisöjen varat 
käytetään sotaveteraanien ja hei-
dän puolisoidensa ja leskiensä hy-
väksi. Perinnetyötä varten jätetään 

työn käynnistämiseen tarvittavat 
varat. 

Tulevaisuussuunnitelman rakenta-
misen pohjatietoa on saatu sotave-
teraaniyhdistyksille (vuosina 2001, 
2005 ja 2009) lähetetyillä kyselyil-
lä. Parin viime vuoden ajan on ko-
koontunut ’kuuden viisaan ryh-
mä’ pohtimaan asioita. Ryhmään 
ovat kuuluneet valtuuston ja hal-
lituksen puheenjohtajat sekä vara-
puheenjohtajat. Heidän harkintan-
sa tuloksena syntyi aineisto Turun 
liittokokoukselle. Parhaillaan 
suunnitellaan Kuopiossa 2010 pi-
dettävää liittokokousta. 

Markku Seppä 

Aarno Lampi 
1926-2009

Espoon Sotaveteraanit ry:n kunnia-
jäsen Aarno Lampi kuoli 23.4.09 
kotonaan Tapiolassa. Hän oli syn-
tynyt Sortavalassa 13.5.1926.

Aarno Lampi osallistui talvi-
sotaan 13-vuotiaana lähettinä ko-
tiseudullaan. Jatkosodassa hän 
palveli IV armeijakunnan esikun-
nassa ja rintamalla pioneerina. 

Lampi oli Espoon Sotaveteraa-
nit ry:n toiminnanjohtajana 1997-
98. Hän kuului yhdistyksen ja Hel-
singin Seudun Sotaveteraanipiirin 
hallitukseen. Lampi toimi Suo-
men Sotaveteraaniliiton puheen-
johtajana 1998-2004 ja sen jälkeen 
liittovaltuuston ja Suomen vete-
raanijärjestöjen valtuuskunnan  
puheenjohtajana. Lampi kutsuttiin 
viime vuonna Sotaveteraaniliiton 
kunniapuheenjohtajaksi. 

Pastori Leena Heinonen siuna-
si Aarno Lammen Otaniemen kap-
pelissa 22.5.09. - NI
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Tällä otsikolla aloitti silloinen ta-
loudenhoitaja Helena Luukkonen 
talouskatsauksen yhdistyksemme 
40-vuotisjuhlajulkaisussa vuonna 
1999.

Paljon on tapahtunut kymme-
nen vuoden aikana, mutta otsikko-
lauseen motto pitää yhä paikkansa. 

Yhdistyksen monipuolinen toi-
minta tarvitsee tuloja. Vuoden 
2009 talousarvion loppusumma 
on 134 000 euroa. Tuloja on jäsen-
maksujen ja tukiavustusten lisäk-
si saatu yksityisiltä yrityksiltä, Es-
poon ja Kauniaisten kaupungeilta, 
Kirkkonummen kunnalta ja Es-
poon seurakuntayhtymältä.

Tukineuvoston vuosittainen 
konsertti tukee toimintaa. Yksi-
tyiskohtana voi mainita, että vuo-
den 2009 esiintyjät Tiina-Maija 
Koskela ja Mika Nisula lähettivät 
kiitoskortin kertoen, että oli kun-
nia-asia esiintyä Espoon Sotavete-
raanit ry:n 50-vuotisjuhlakonser-
tissa. 

Naisjaosto on tukenut hallin-
toa ostamalla standaareja ja viire-
jä sekä rahallisilla tuilla. 

Veteraaniveli Erik Aleksander 
Käcklundin yhdistykselle jättämä 
testamenttilahjoitus on ollut talou-
den vankka tuki. Yhdistyksen peri-
aatteiden mukaan varoja käytetään 
jäsenten kokonaisvaltaiseen hyvin-
vointiin järjestelmällisesti vuosit-
tain eikä säästetä suurempia sum-
mia tulevaisuuteen.

Käcklundin testamenttilahjoi-
tuksesta on jäljellä vielä lähes 10 
000 euroa.

Yhdistyksen taloutta tukee 
myös lahjoitusasunnon myynnistä 
saatu tulo.

Espoon kaupungin myöntämil-
lä avokuntoutusvaroilla on tuettu 
tunnuksen omaavien jäsenten fyy-
sisen kunnon kohentamista. Hel-
singin seudun Sotaveteraanipii-
rin tulouttamat veteraanikeräysten 
avustukset on käytetty jäsenistön 

Talous vakaa - 
ainakin 
toistaiseksi

kuntoutukseen ja virkistykseen. 
Uutuutena on tänä vuonna tullut 
tunnuksen omaaville siivousapu-
seteli. Sosiaalijaosto on hoitanut 
näiden avustusten jakamisen.

Toimiston ammattitaitoinen 
henkilökunta, toiminnanjohta-
ja Eero-Juhani Juhola, toimis-
tonhoitaja Liisa Nyfors ja toi-
mistosihteeri Kirsti Ilveskero, on 
auttanut hallitusta, taloudenhoi-
tajaa ja jaostoja kirjeenvaihdossa, 
puhtaaksikirjoituksissa, avustusten 
tekemisessä, neuvonnassa, posti-
tuksessa, yhteydenpidossa eri in-
stansseihin, vuotuisen jäsenkirjeen 
sisällön tekemisessä, jäsenrekiste-
rin ylläpidossa, jäsenten huomioi-
misessa syntymäpäivinä ja hauta-
jaisissa sekä yhdistyksen kevät- ja 
syyskokousten, koordinaatioko-
kousten ja palkitsemistilaisuuksi-
en järjestämisessä. Toimiston tie-
tokoneet uusittiin vuonna 2007. 
Ylimääräistä työtä aiheutti toimis-
ton muutto lokakuussa 2008 talon 
saneerauksen vuoksi Ukonvaajasta 
Kaskenkaatajantielle.   

Jaostojen rahastonhoitajat ovat 
jatkaneet upeaa kirjanpitotyö-
tä kassakladiensa ja tositteiden 
parissa. Vuosittain kesäkuun  ja 
joulukuun lopulla jaostojen kir-
janpitotiedot on yhdistetty koko 
yhdistyksen kirjanpitoon, jonka 

syyskokouksen valitsemat tilintar-
kastajat ovat käyneet läpi.

Yhdistyksen oma lehti Es-
poon Sotaveteraani on jatkanut il-
mestymistään neljä kertaa vuo-
dessa. Lehden ilmoitustulot eivät 
kata kuluja, mutta lehti on koet-
tu erittäin tärkeäksi jäsenistön 
keskuudessa, joten sen tekemistä 
jatketaan entiseen tapaan. Perin-
teensiirron koulutyöryhmä toimit-
taa Perinneviesti-lehden vuosittain 
itsenäisyyspäiväksi ja kansallisek-
si veteraanipäiväksi. Lehti jaetaan 
kouluihin.

Koordinaatiokokoukset on vii-
me vuosina järjestetty Haukitalos-
sa. Työvaliokunnan ja perinteen-
siirron koulutyöryhmän kokouksia 
on pidetty toimiston tiloissa. Muut 
suuremmat, kuten hallituksen, ta-
lousvaliokunnan ja 50-vuotisjuhla-
toimikunnan kokoukset ovat viime 
vuosien aikana siirtyneet Tapio-
lan apteekin taloon, josta ei peri-
tä vuokraa. 

Nykyisten talousnäkymien puit-
teissa yhdistys voi turvallisin mie-
lin viettää 50-juhlavuottaan sekä 
jatkaa tulevia toimintavuosiaan. 

                  Marja Nurmisalo
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Marja Nurmisalo on toiminut yhdis-
tyksemme taloudenhoitajana vuo-
desta 2001 lähtien.
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Oletteko huomanneet, hyvät lu-
kijat, että kieli muuttuu? Mo-
net vanhan ajan kunnon sanonnat 
ovat jääneet pois käytöstä, ja tilal-
le on tullut uusia ilmauksia. Eten-
kin viikkolehdet käyttävät niitä su-
meilematta.

Ihmettelin pitkän aikaa, mikä 
on ”klasari”-osasto kunnes minul-
le jostakin asiayhteydestä selvisi, 
että sehän on klassisen musiikin 
uusi nimitys.

Muuan ystäväni ”deletoi” ny-
kyään kaiken tarpeettoman. Tieto-
koneita käyttäville sana on tietysti 
tuttu, mutta sellaiselle, joka ei käy-
tä ”tiekkaria”, sana on uppo-outo, 
englannin hallitseville päivän sel-
vä: pyyhkiä pois.

Sanat agenda, substanssi, gen-
re, brandi eli brändi ovat yleisty-
neet niin, että niitä ei ehkä tarvit-
se kenellekään enää selittää. Mutta 
vanhan kansan suomalaisesta oli-
si tietysti ihan kiva jos puhuttai-
siin edelleen tehtävästä, sisällös-
tä, lajista etc. Ja nyt kun Suomelle 
puuhataan Ollilan johdolla omaa 
brändiä, olisi tietysti mukava tie-
tää, mitä tuo sana oikein merkit-
see. No, Suomelle ominainen lei-
ma, merkkihän se on, sana, josta 
Suomi tunnetaan.

Aikoja sitten haastattelin rans-
kalaista lehtimiestä, joka tuol-
loin 70-luvulla ”leimasi”  Suomen 
metsien ja luonnon valtakunnak-
si. Jokunen vuosi sitten hän lensi 
Suomen yli Helsingistä Teno-jo-
elle ja totesi: ”Suomi on edelleen 
yhtä metsää, järveä ja luontoa. Sii-
nä teille brändi! Luonto!”

Kieli muuttuu

Venäjän uuden presidentin vie-
railun yhteydessä keväällä medi-
aan ilmestyi uusi ilmaus: ”Miek-
kari”. No, sehän on tietysti 
mielenosoitus. Senhän nyt jokai-
nen ymmärtää.

Relata, psyykätä, bilettää, 
hypettää – näitähän riittää. Haas-
te ja haastava on käsite ja ilma-
us, jota media pursuaa. Kadun yli 

Anja Katavisto

kauppaan meneminen on jollekin 
”haaste”. Joku kyllästynyt kirjoit-
tikin jo jossakin yleisön osastossa: 
”Toimittajat! Ettekö te keksi mi-
tään muuta adjektiivia kuin haas-
tava? Miksi kukaan ei käytä sano-
ja vaativa, työläs, ongelmallinen, 
hankala, vaikea?”

Hyvää loppukesää sanojen pa-
rissa!

Espoon kulttuurikeskuksessa vie-
tetyssä kansallisen veteraanipäi-
vän juhlassa tervehti veteraaneja 
sotilasläänin komentaja Juha-
Pekka Liikola. Hän mainitsi, että 
viime sotien aikana kutsuttiin Puo-
lustusvoimien palvelukseen noin 
700 000 miestä. Talvisodan aika-
na armeijamme kokonaisvahvuus 
oli suurimmillaan  350 000 soti-
lasta ja kesäkuussa 1944 torjunta-
taisteluiden aikana yli puoli mil-
joonaa sotilasta. Heidän rinnallaan 
palveli 40 000 naista joko lottina 
tai muissa tehtävissä. Tämä jouk-
ko, siis te arvoisat veteraanimme, 
taisteli puolen vuosikymmenen 
ajan pelastaen maamme joutumas-
ta miehitetyksi. Vaikka sodan uh-

rit olivat erittäin raskaat, lienee 
nykyisen historiankirjoituksen va-
lossa nykysuomalaisille selvää, 
että esimerkiksi veljeskansamme 
virolaisten kohtalo olisi merkin-
nyt huomattavasti suurempia tap-
pioita.
Samat  veteraanit joutuivat soti-
en jälkeen aloittamaan elämänsa 
usein lähes tyhjästä. Normaaliin 
elämään palaaminen oli monil-
le ylivoimaista. Kuitenkin maam-
me jälleenrakentaminen ja paluu 
arkeen onnistuivat ja maastam-
me kehittyi hyvinvointivaltio. Tätä 
nousuakin voidaan täydellä syyllä 
pitää ihmeenä.

P. F 

Jatkosotaan kutsuttiin 700 000 miestä

KUTSU
Espoon Sotaveteraanit ry:n 
SYYSKOKOUKSEEN

Espoon Sotaveteraanit ry:n syyskokous pidetään maanantaina 
30.11.2009 klo 14.30 Tapiolan palvelukeskuksessa, Itätuulenkuja 4.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11 §:ssä syyskokouksen käsitel-
täväksi määrätyt asiat ja mahdollisesti jäsenten vähintään neljä viik-
koa ennen syyskokousta hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat.

Mahdollisten kunniajäsenten kutsuminen sekä ansio- ja kunniamerk-
kien jako.

Henkilöllisyyden osoittava kortti mukaan.
Naisjaoston järjestämä kahvitarjoilu on ennen kokouksen alkua.

Hallitus
Espoon Sotaveteraanit ry
Kaskenkaatajantie 16 B
02100 Espoo
Puh./Fax 09-452 5721
Sähköposti: espoon.sotaveteraanit@luukku.com
www.espoonsotaveteraanit.fi
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Joukko Espoon sotaveteraane-
ja avec osallistui 27. - 29.6. Vih-
din liikenteen pääosin helsinkiläi-
sille Karjalan kannakselta kotoisin 
ja jopa syntyisin oleville veteraa-
neille ja heidän jälkeläisilleen jär-
jestettyyn matkaan. Matka alkoi 
Tapiolasta aamuvarhaisella 27.6. 
Vihdin liikenteen bussilla ja opas-
tuksella. Matkan johtajana ja op-
paana toimi loistavasti asiaan 
paneutunut maisteri Juhani Vak-
kuri, minun Maanpuolustuskurs-
si 16 :n kurssikaverini ”Kukkavak-
kurin” poika.

Ensimmäisen päivän matka 
suuntautui ohi Viipurin Muolaan 
kautta Vuosalmelle, jossa tutustut-
tiin Äyräpään harjuun. Juhani se-
lostaa meille asiantuntevasti myös 
Summassa sekä talvi- että jatko-
sodan ankarat taistelut. Selostuk-
sesta kävi hyvin ilmi jatkosodassa 
myös Kuhlmeinin lentorykmentin 
sekä saksalaisten panssarikauhu-
jen ja -nyrkkien osuus Kannaksen 
torjuntavoittoamme sekä tosiasial-
lisesti että henkisesti  vahvistanei-
na tekijöinä. Vuosalmelta  ajoim-
me suoraan Käkisalmeen, missä 
majoituimme Sanatorioon.

Seuraavan päivän aloitimme 
kiertoajelulla Käkisalmessa, jos-
sa oppaanamme toimi Espoon So-

taveteraanien puheenjohtaja Eino 
Luostarinen, ”Käksalmen” oma 
poika. Saimme kuulla, miten kau-
pungissa asuttiin ja elettiin kau-
pungin kuuluessa Suomeen. Ra-
kennukset olivat varsin keskeisiltä 
osin suomalaisten rakentamia ja 
kuntoon aikanaan saattamia. Ei-
non kotitalosta oli jäljellä kui-
tenkin vain kivijalka. Jatkoimme 
kaupungista matkaamme Sortan-
lahteen, mistä meidän piti pääs-
tä laivalla Konevitsan luostariin ja 
tutustua Laatokan maisemiin. Tul-
lessamme rantaan laiva oli jo täyn-
nä. Yli tunnin odoteltuamme lai-
van saapumista meitä noutamaan 
jouduimme jatkamaan matkaam-
me Kiviniemeen, jossa on meneil-
lään sekä kalastus- että koskenlas-
kukilpailut. 

Raudussa isäntäväki tarjoaa 
meille ”retkieväitten” kanssa kah-
vit. Seuraava kohteemme on Sii-
ranmäki ja siellä oleva taistelu-
jen muistomerkki.  Kuvaamme 
retkijoukkomme sekä kohotam-
me isäntiemme varaaman sham-
panjamaljan Siiranmäen sankarien 
kunniaksi. Mainituilla paikoilla ja 
lisäksi Kuuterselässä käydyt anka-
rat taistelut palautuvat mieliimme 
Juhanin kertomana. Rintama kes-
ti vaikka esimerkiksi Kuuterseläs-

sä  joukkojen määrällinen vahvuus 
oli 1/9 venäläisten eduksi tykistös-
tä ja sen ampumatarvikkeista sekä 
muista puolustusmateriaaleista pu-
humattakaan.

Kannaksen tiet Pietariin joh-
tavaa uutta tietä lukuun ottamat-
ta ovat tosi kurjassa kunnossa. Sii-
tä huolimatta käymme presidentti 
Kekkosenkin metsästysvierailu-
jen kohteena olleessa Metsäpirtis-
sä, jossa kolhoosit ovat tosiasialli-
sesti edelleen toiminnassa. Terijoki 
on nyt siistitty ja kunnostettu mat-
kailijoita sekä Venäjän nykyjohta-
jia ja oligarkkejakin tyydyttävään 
kuntoon, jotka harmiksemme ovat 
rakennuttaneet sinne myös omat 
huvilansa.

Matkamme edistyessä Juha-
ni Vakkuri selostaa koko ajan eri 
paikkakuntiin liittyvää historiaa ja  
erityisesti USA:n jo 1930-luvun 
alusta aloittamaa Neuvostoliiton 
materiaalista varustamista, minkä 
turvin Neuvostoliitto saattoi aloit-
taa suorastaan suunnattomin voi-
mavaroin myös Suomea vastaan 
suurhyökkäyksen 9.6.1944 erito-
ten Karjalan kannaksella. USA:n 
presidentti Roosevelt päätti kon-
gressin 11.3.1941 hyväksymän 
”Lend-lease-Actin” nojalla Neu-
vostoliitolle annettavasta mas-

Neuvostoliiton suurhyökkäys v. 1944 
tapahtui USA:n massiivisen avun turvin 

Matkalaiset Siiranmäessä
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siivisesta avustuksesta ja myön-
si jo 30.10.1941 1000 miljoonan 
dollarin avun. Ajalla 22.6.1941 
-1.7.1944 Neuvostoliitolle toimite-
tun monipuolisen avun määrä nou-
si 11 miljardiin dollariin. Presi-
dentti määräsi lisäksi, että ”kaikki 
tarviketoimitukset on toimeenpan-
tava viivyttelemättä ja välittämättä 
muiden toimitusten mahdollisista 
myöhästymisistä”. Niihin kuului-
vat myös USA:n  omille asevoi-
mille kuuluneet toimitukset.

Lokakuun 1941 ja elokuun 
1945 välisenä aikana Yhdysvallat 
toimitti Neuvostoliittoon 375 833 
kuorma-autoa, 51 503 jeeppiä, 35 
170 moottoripyörää, 8 075 trakto-
ria, 7 053 panssarivaunua, 982 len-
tokonetta, 1 900 höyryveturia ja 66 
dieselveturia, 9 920 tavallista rau-
tatievaunua, 1000 tasovaunua ja 
120 tankinkuljetusvaunua, 4 478 
116 tonnia ruokatarvikkeita, 2 670 
371 tonnia öljytuotteita, 185 000 
kenttäpuhelinta sekä 1 100 00 ki-
lometriä kaapelia kuin myös mm. 
lentokenttien kiitoratojen tarvitse-
mia materiaaleja.

Mielenkiintoisin tieto jatko-
sotamme kannalta käy ilmi pro-
fessori Antti Saarialhon kir-
joituksesta koskien Suomen 
hyökkäystä Itä-Karjalassa. Yhdys-

valtain ulkoministeri Cordel Hull 
näet varoitti Suomen hallitusta 25. 
ja 28.10.1941 lähettämillään noo-
teilla, että ”Muurmannin radan toi-
minnan häiritseminen aiheuttaisi 
heti kriisin suomalais-amerikka-
laisissa suhteissa”. Juhani Vak-
kuri – historian tutkija koulu-
tukseltaan – kertoi matkallamme 
lisäksi, että Yhdysvaltain silloinen 
Helsingin suurlähettiläs ilmoitti 
marsalkka Mannerheimille suul-
lisesti, että radan katkaiseminen 
merkitsisi Yhdysvaltain sodan ju-
listamista Suomelle. Tämä selvit-
tää sen, mitä me Rukajärven valta-
uksen jälkeen siellä ihmettelimme, 
kun kenraali Erkki Raappana il-
moitti Mannerheimin kategorisesti 

kieltäneen hyökkäyksen Rukajär-
veä pidemmälle.

 ”Länsimaiset tutkijat ovat arvi-
oineet, että kaikki tekijät huomioon 
ottaen Neuvostoliitto olisi toden-
näköisesti ilman  LL-apua pysty-
nyt vapauttamaan oman maansa 
alueen ennen kuin länsivallat oli-
sivat saavuttaneet ratkaisevan voi-
ton Saksasta.” Tätä taustaa vasten 
voitaneen todeta, että Yhdysval-
lat ja myös Englanti lähes kaiken 
kattavilla avustuksillaan loivat n. 
60 vuodeksi tilanteen, jossa niiden 
oli pakko ylläpitää sekä kotimaas-
saan että USA:n myös Euroopassa 
mm. huomattavaa sotilaallista tor-
juntavalmiutta. Niitä ei mitä ilmei-
simmin olisi tarvittu, jos erityisesti 
Yhdysvaltain  johto olisi ollut Eu-
roopan ja erityisesti Venäjän his-
toriasta ja oloista syvällisemmin 
perillä.  Varsinkin Euroopan kan-
salaiset, suomalaiset mukaan luki-
en joutuivat maksamaan siten tästä  
lyhytnäköisyydestä ja  tietämättö-
myydestä kalliin hinnan. Venäjän 
aroillehan ovat uupuneet jo ennen 
toista maailmansotaa kaikki sin-
ne yrittäneet valloittajat. Niin oli-
si mitä todennäköisimmin käynyt 
myös Adolf Hitlerille.

Aulis Lintunen

  
Tietoja täydennetty Antti Saarial-
hon ”Yhdysvaltain lend-lease-
apu Neuvostoliitolle toisessa 
maailmansodassa” kirjoituksen pe-
rusteella. Sotahistoriallinen Aika-
kauskirja 26/2007

Aulis Lintunen ja Lenno Järvi Siiranmäen muistomerkillä. 

Bunkkeri Summassa. Suomalais-
ten kiinnittämä muistolaatta ylhääl-

lä vasemmalla.
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Tuomarilan koulun johtajaopet-
tajana elämäntyönsä tehnyt Lii-
sa Rasimus tuli syksyllä 1942 
Aunuksen Vieljärven Suonan 
koulun oppilaaksi. Isä Veikko 
Piiroinen oli hakenut opettajak-
si, kun Itä-Karjalaan tarvittiin 
virkamiehiä kouluihin ja mui-
hin tehtäviin, muun muassa pos-
teihin ja pankkeihin. Liisa Rasi-
mus muistelee, millaista elämä 
oli sodan aikaisessa Itä-Karja-
lassa.

Isä otti minut mukaansa, koska 
kotikunnassamme Rautalammil-
la Saikarin supistetussa koulussa 
opetusta annettiin vain pari viik-
koa syksyllä ja saman verran ke-
väällä, mutta Suonan koulussa oli 
mahdollista käydä koulua koko lu-
kuvuosi. Äiti jäi opettajaksi Rau-
talammille. Matkustin isän kans-
sa Sortavalaan ja sieltä aamuyöllä 
pimennetyssä sotilaskuljetukses-
sa Kolatselkään. josta postinkul-
jettajan kyydissä Suonan koululle. 
Isän luokkaan tuli 22 oppilasta ja 
20 jatkokoululaista, alakouluun 11 
oppilasta. Sain vierustoverikseni 
Olga Tarasovan. Muut ensiluok-
kalaiset olivat: Ivan Bogdanoff, 
Olga Fedotova, Anni Kusmina, 
Anni Makkojeva ja Nikolai Silin. 
Toisluokkalaisia olivat Katri An-
nfrijeva, Olga Makkojeva, Juha-
na Makkojeff  ja Ivan Paulov. 

Suonalla kuitenkin oli tehtä-
vä aapinenkin itse! Lukutaitoisena 
olin saanut opettaja Heliniltä Lap-
sen usko-kirjan. Ruispelloilta oli 
jo kuhilaat viety puitaviksi, jolloin 
me koululaiset menimme tähkiä 
keräämään. Minulla oli keäsan-
daalit ja sänkipellolla pisteli var-
paisiin. Olimme kuulleet uskon-
totunnilla Danielista. Niinpä tein 
kotona, kuten Daniel vankilassa ja 
rukoilin polvillani avoimen ikku-
nan edessä Jumalalta itselleni ken-

kiä. Parin viikon kuluttua sain var-
sikengät.

Lauantaisin koulupäivän loput-
tua opettajat lähtivät pyörillä muo-
natilausta tekemään ja virka-asioi-
ta hoitamaan Kolatselkään. Anni, 
joka oli venäläisten aikana ol-
lut koulussa opettajana, jäi siivoa-
maan ja hän valmisti kouluruoan. 
Ajokoira Peni oli samassa huo-
neessa yöllä. Iltapäivällä opettajat 
palasivat.

Hiiviskeliöille 
äkkilähtö
Desanttien vuoksi sai olla varuil-
laan. Kaikissa huoneissa oli kaksi 
käsikranaattia ja kerhohuoneessa, 
missä käänsin ja liimailin kirje-
kuoria sekä täytin hauleilla isän 
haulikon hylsyjä, ne olivat laukai-
suvalmiina. Iltahämärissä 13.9. 
1942 istuin huoneessa, jolloin näin 
miehen hiippailevan pihalla, liekö 
ollut eilinen hiippailija. Otin toisen 
käsikranaatin, kiersin koulun nur-
kan ympäri ja paiskasin sen niin 
kauaksi kuin jaksoin . Mies juok-
si takki lepattaen metsään. Isä oli 
opettanut sotilaskiväärin käytön 
metsällä. Kerran täräytin silläkin 
hiiviskelijän perään. Joulujuhlas-
sa lauloin sairastuneena esilaulaja-
na: ”Valo välkkyvi tiellä ..... vuo-
tehessaan tyttö sairas joulujuhlaa 
odottaa .....” Olin sairastanut ripu-
lia ja saanut vierustoveristani syy-
hyn kotiin viemisiksi, mistä johtui, 
että en mennyt enää kevätlukukau-
della Itä-Karjalaan.

Tammikuussa 1943 liityin Lotta 
Svärd-järjestön Rautalammin pai-
kallisosaston pikkulottiin, missä 
toimin järjestön lakkauttamiseen 
saakka 1944. Itä-Karjalasta olosta-
ni olen kirjoittanut Teit isäin astu-
maan- kirjan ja isäni sotatie on kir-
jassa ”Sama kaiku on askelten”. 

Liisa Rasimus

Käsikranaatteja 
koululla 

desanttien 
vuoksi

Liisa Rasimuksen kirjoittaman ”Teit 
isäin astumaan” -kirjan kannen 

kuvituksena on valokuva  Suonan 
koulusta ja Itä-Karjalan 
karhuaiheinen vaakuna.
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Jatkosodan aikana jouduin jonkin 
aikaa viipymään Kolatselässä. Ko-
latselkä sijaitsee silloisesta Äänis-
linnasta Suomeen tulevan tien ja 
Tulemajoen risteyskohdassa. En-
nen joen yli vievää siltaa oli tien 
vasemmalla puolella komea kar-
sikko. Siinä oli komeita ja suuria 
kuusia pienehköllä alueella muu-
ten aution peltomaiseman keskel-
lä. Joskus saattoi nähdä paikallis-
ten asukkaiden ohi kulkiessaan 
tekevän ristinmerkin. Ymmärsin, 
että karsikkoa käytettiin kalmisto-
na.

Kylän raitti lähti  tämän karsi-
kon kohdalta oikealle. Auton mat-
kamittarilla mitattuna sen pituus 
on vähän toista kilometriä. Talot 
olivat tien kummallakin puolel-
la pääty tielle päin. Päädyssä oli 
parveke koristeellisine leikkauk-
sineen kaidelaudoissa. Tulemajo-
ki virtasi vähän alempana ja sen 
rannalla olivat saunat. Talot olivat 
kaikki saman periaatteen mukaan 
rakennetut. Pirtin ikkunat antoivat 
tielle päin. Useissa taloissa oli ka-
mari pirtin rinnalla. Talon toises-
sa päässä olivat eläinsuojat. Alun 
perin siis eläimet ja ihmiset olivat 

saman katon alla. Välillä on ollut 
kolhoosinavettojen  aika. Talot oli-
vat harjakattoisia, joten vinttitilaa 
oli eläinten rehulle ja asukkaitten 
tavaroille. Talvella kanat saatettiin 
ottaa pirttiin, jossa ne kulkivat va-
paasti.

Sodan  jälkeen, Neuvostoliiton 
hajottua huomasin, että oli mah-
dollista omalla autolla vierailla 
Karjalassa ja Kolatselässä. Muo-
dollisuudet rajalla olivat nykyiseen 
verrattuna pieniä. Riitti, että oli va-
rannut ja maksanut matkatoimis-
tosta hotellin Pitkärannassa. Ko-
latselkä löytyi helposti. Toki täytyi 
hetkeksi pysähtyä Tulemajoen tul-
lessa näkyviin ja kerrata mielessä: 
Tuossa pitäisi olla karsikko komei-
ne kuusineen, mutta sitä ei enää ol-
lut. Kylän raitti alkoi kuitenkin sa-
masta paikasta ja samat harmaat 
talot olivat paikoillaan kuin en-
nenkin. Sodan aikanahan ilmes-
tyi kirjakin: ”Harmaan kylän lau-
lu”. Harmaita ovat Karjalan kylät 
vieläkin, mutta kuitenkin on voi-
nut huomata, että väriäkin alkaa il-
maantua. Monissa taloissa on ik-
kunoiden vuorilaudat maalattu, 
usein sinisellä värillä. Toinen ilah-

duttava asia on mielestäni se, että 
talojen pihoille on ilmestynyt kuk-
kia, perennoja.

Sodanaikaiset tuttavani olen 
usein tavannut ja monia heidän vie-
raitaan. Joskus nykyisestä Petros-
koista tulevaa linja-autoa odotel-
taessa ovat ikäiseni miehet tulleet 
juttelemaan hyvin ymmärrettäväl-
lä karjalankielellä. Mutta tuntuu 
kuin varottaisiin puhumasta mi-
tään muuta kuin aivan arkisia asi-
oita. Sama tunne on sodanaikais-
ten tuttavienkin kanssa. Kaikesta 
näkee, että raha on tiukalla, vaikka 
siitä ei puhuta. Kolatselässä kaikil-
la on piha ja puutarha tarkoin vil-
jelty. Sieltä saadaan vihannekset, 
tomaatit, marjoja ja jos on mahdol-
lista mennä aidan toiselle puolel-
le ”ei kenenkään maalle”, saa pe-
runaakin. Järvestä lähtee kalaa ja 
kalakeitto on usein ruokana. Aikai-
semmin liha tuli Petroskoista, mut-
ta nyt tuntuu lihaa saatavan paikal-
lisesta kaupastakin. Olot kehittyvät 
joka tapauksessa parempaan suun-
taan.
     

Olavi Kantele

Harmaita taloja raitin varrella

Olavi Kantele kuvasi Kolatselän kansakoulun lähellä sijainneen karjalaistalon heinäkuussa 1943.
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Oli vuosi 1942 Saaremaan Kures-
saaressa asui Varikin perhe, johon 
kuului äiti, isä ja 2-vuotias Mati-
poika. Neuvostoliitto oli miehittä-
nyt koko Eestin, ja Saaremaalle oli 
perustettu Neuvostoliiton läntisin 
tutka- ja ohjusasema. Kiiltävänap-
piset sotilaat liikkuivat  kaikkialla 
kuin kotonaan. Saarelaisten omai-
suus kuului nyt miehittäjille. Pe-
rinteiset kunniakkaat ammatit ku-
ten kalastus kiellettiin. Saarelta ei 
saanut poistua ilman viisumia jne.
Vuona 1942 miehittäjät ilmoittivat, 
että kaikkien Saaremaan asekel-
poisten  miesten on ilmoittaudutta-
va miehittäjille, sillä puna-armeija 
kutsuu heitä.

Tässä tilanteessa isä Rudolf Va-
rik, dolomiittikaivoksen ammatti-
mies päätti muutaman työtoverin-
sa kanssa poistua saarelta maksoi 
mitä maksoi. Miehittäjät olivat tu-
honneet suuren määrän saarelais-
ten veneitä, mutta jossakin oli kät-
kössä puinen soutuvene. Tällä 
veneellä Varik ystävineen lähti yön 
pimeydessä soutamaan kohti länt-
tä ja Ruotsia. Saarenmaan länsi-
rannikko on matalaa ja karikkoista 
eikä venäläiset kyenneet  mootto-
riveneillään soutajia seuraamaan. 
Luodeilta pakenijoita suojasi öisen 
myrskyn korkea aallokko.

Miehet pääsivät pitkän ja rasit-
tavan soutumatkan jälkeen Ruot-
siin, ja sinne heidän jälkensä kato-
sivat useiksi vuosiksi. Isä Varik ei 
kuitenkaan ollut unohtanut vaimo-
aan ja pientä Mati-poikaa. Hän kir-
joitti jatkuvasti kirjeitä, jotka kui-
tenkaan eivät menneet koskaan 
perille, sillä ne kulkivat Mosko-
van kautta ja katosivat sille tielle. 
Jokin kirje kuitenkin pääsi perille, 
onnellisen sattuman ja kuriiripos-
tin avulla. 

Isä Varik oli siirtynyt Ruotsista 
Norjan kautta Englantiin ruotsalai-
sen pakolaisorganisaation avulla. 
Täällä hän kouluttautui laivan ko-
nemestariksi ja värväytyi Britanni-
an kauppalaivastoon, josta sai ko-
nemestarin toimen aluksella, joka 
purjehti Itämerellä ja Suomenlah-
della. Joskus kauppalaivat kävivät 

myös Leningradissa, mutta sin-
ne ei konemestari koskaan  seilan-
nut, koska tiedettiin, että venäläi-
sillä oli kauppalaivojen  miehistön 
henkilötiedot, ja jokainen virolais-
peräinen henkilö pidätettiin. Heis-
tä ei sen koomin kuultu mitään. 
Varik palasi laivalle vasta Kotkas-
sa tai Helsingissä, kun alus palasi 
Leningradista.

Isä ja poika tapasivat
Tuli vuosi 1989. Minulla oli ti-
laisuus tutustua Mati Varikiin 
henkilökohtaisesti. Hän oli nyt 
49-vuotias dolomiittilouhoksen  
järkälemäinen ammattimies, mutta 
myös Saaremaan Spordiveteraani-
en urheilija. Olimme saaneet kut-
sun pelaamaan lentopalloa Spor-
diveteraaneja vastaan. Miten tämä 
onnistui, siihen tarvittiin erään Ku-
resaaren kaupunginhallinnan luot-
tomiehen henkilökohtaista apua, 
mutta se onkin jo toinen ja pitkä 
juttu. Ne pelit meni miten meni,  
eivätkä ne ole tämän tarinan pää-
aihe.

Noina aikoina oli tapana kut-
sua urheiluystäviä vastavierailulle 
Suomeen. Ilman kutsua ei Eestin 

kansalla ollut mahdollista poistua 
maasta. Kutsua kuultiin ja saare-
maalaiset lupasivat tulla Suomeen 
ilmoittamanamme päivänä ja so-
vittuna aikana Georg Otsilla.

Erään pelikaverimme kanssa 
päätimme yrittää löytää Englan-
nista isä-Varik kutsuaksemme hä-
net Suomeen tapaamaan Mati-poi-
kaansa. Operaatio onnistui hyvin 
ihan tavallisella puhelinsoitolla. 
Eläkeläinen Rudolf Varik suoras-
taan riemastui yllättävästä kutsus-
tamme. Olihan kulunut 47 vuotta 
siitä, kun hän oli viimeksi nähnyt 
ainoan poikansa. Sovittuna päi-
vänä ja aikana Rudolf Varik il-
mestyi Eteläsataman terminaaliin. 
Georg Ots oli lähestymässä Suo-
menlinnaa, jolloin otimme yhtey-
den laivalle ja Spordiveteraaneihin 
kertoaksemme mikä yllätys Mati 
Varikia satamassa odotti.

Olimme kaikki hieman jännit-
tyneitä tilanteen johdosta, eniten 
kuitenkin isä Varik.

Mati Varik tuli terminaaliin vii-
meisenä. Isä ja poika  tervehtivät 
toisiaan kuin ventovieraat miehet. 
Kohtaaminen oli kylmä. Ei kumpi-
kaan edes hymyillyt.

Varikin veljesten tarina

 Isä ja poika tapaavat 47 vuoden kuluttua. Ilmassa on jännitystä.
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Välit lämpenivät

Saaremaalaisten vierailu kesti nel-
jä päivää. Tuona aikana pelattiin 
lentopalloa eri saleissa ja eri vas-
tustajia vastaan, sekä esittelim-
me Helsinkiä parhaamme mukaan. 
Varikit olivat koko ajan mukanam-
me, ja liikuttavaa oli havaita, mi-
ten nämä toisilleen vieraat mie-
het vähitellen lähenivät. Varsinkin 
isän ilo oli vilpitön lähes kyyneliin 
asti, kun hän huomasi poikansa 
hyväksyvän hänet, vaikka hän oli 
jättänyt perheensä miehittäjien ar-
moille. (Äiti ei tuolloin enää ollut 
anteeksi antamassa.)

Viimeisenä yhteisenä iltana jär-
jestimme perinteisen saunaillan. 
Oli löylyä, naposteltavaa ja oli 
olutta sekä runsaasti reipasta lau-
lua. Laulaahan Eestin pojat osaa-
vat. Laulamallahan he tekivät jopa 
vallankumouksen! Rudolf Varik 
yllätti minut kysymällä osaisinko 
laulun ”Mahtavasti, voimakkaas-
ti Saimaan aallot vyöryy Vuokses-
sa”. Osasinhan minä, mutta ihmet-
telin samalla miten Rudolf  sen voi 
osata. Hän kertoi, että 30-luvul-
la Eestin kouluissa laulettiin pal-

jon suomalaisia lauluja ja vielä-
pä suomeksi. ”Yleisön” pyynnöstä 
esitimme sitten tämän laulun sau-
naporukalle tosin vähän puutteel-
lisessa konserttiasussa me kaksi, 
Isä-Varik ja minä. Illan päättyessä 
annoimme isälle ja pojalle ”taitei-
lijanimen” Varikin veljekset. 

Seuraavana aamuna Varikin 
veljeksillä oli eron hetki. Spor-
diveteraanit lähtivät Saaremaalle 
ja Rudolf Varik takaisin Englan-
tiin eläkepäiviä viettämään. Kure-
saareen hänellä ei vieläkään  ollut 
mahdollisuutta palata, koska saa-
rella oli edelleen ”kansoja yhdis-
tävä komento”. Me isännät jäim-
me yhdessä iloitsemaan siitä, että 
olimme onnistuneet auttamaan Va-
rikin isän ja pojan löytämään toi-
sensa.

Isä palasi kotiin
Venäläisten miehittäjien jo pois-
tuttua Eestistä ja siis Saaremaalta 
kävin lions-asioissa Kuresaaressa. 
Vuosi oli 1994. Isäntämme veivät 
tavan mukaan meidät tuulimyllyra-
vintola Veskiin, jossa he tarjosivat 

lounaan. (Tuulimylly on eestiksi 
veski.) Mutta keitä siellä istuikaan! 
He olivat Varikin veljekset. Rudolf 
oli palannut kotiin, ostanut britti-
läisillä eläkerahoilla omakotitalon 
Kurasaaresta ja alkanut kunnos-
taa taloa ympäröivää puutarhaan-
sa. ”Veljeksillä” oli silminnähden 
hauskaa. Elämä hymyili.

Veljeskansamme keskuudessa 
on lukuisia toinen toistaan liikutta-
vampia ihmiskohtaloita, mutta ajan 
saatossa useimmat niistä ennen pit-
kää löytävät onnellisen ratkaisun. 
Myös Varikin veljesten tarina sai 
kauniin lopun, sillä kuten eestiläi-
setkin toteavat: Jumalan veskit jah-
venda aeklaseld.

Pakka Kontu

Neljän päivän tutustumisen jälkeen isä ja poika erosivat ylimpinä ystävinä.
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Sosiaalijaosto

Kuntoutusohjaajat: 
Marian Ticklén puh. 816 42376
Henna Korte  puh. 816 42380
Postiosoite:
Espoon sosiaali- ja terveystoimi
Veteraanipalvelut
PL 2311  
02070 Espoon kaupunki

PALVELUT:
•	 Jorvin	 ja	 Puolarmetsän	 päivys-

tyskäynti poliklinikalla on mak-
suton

•	 avo-	ja	laitoskuntoutusta	vuosit-
tain

•	 jalkahoitoavustusta	 kolme	 ker-
taa vuodessa 35 € kerta

•	 avustusta	 silmälasihankintaan	
joka toinen vuosi 100 €

•	 maksuton	hammashoito
•	 maksuvapaus	 terveyskeskus-

maksuista
•	 maksuton	joukkoliikenne
kaupungin uimahallien ja kuntosa-

lien maksuton käyttö
•	 ilmaiset	parkkipaikat	määrätyil-

lä alueilla

Kaunialan 
avustajatoiminta
Yhteyden otto: Ritva Vestenius, 
projektipäällikkö
Kaunialan vaihde  09-505 921, 
09-50592240, 050-587 1463
Avustajia kotiin
Jos tarvitsette avustajaa jossakin 
alla mainitussa toiminnassa, 
voitte ottaa yhteyttä.
Avustajan työtehtäviin kuuluu:
- päivittäisessä kodinhoidossa 

avustaminen
- piha- ja ulkotyöt avustajan taito-

jen ja työturvallisuuden mukai-
sesti

- asiointiapu
- saattajapalvelu
- kotimiesapu
- keskustelu, lehdenluku ym. 
- henkinen tuki.
Avustajatoiminnan asiakasmaksu 
on 18 euroa 2½ tuntia. 
Kauniala laskuttaa avustajatoimin-
nan asiakasmaksut 
joko kuukausittain tai kahden kuu-
kauden välein.

Yhdistyksen antamat veteraanipalvelut
Kuntoutusasioiden hoitaja
Pertti Sirén
puh arkisin  044 03 03 142
Osoite Suvikuja 3 B 11
02120 Espoo.

Fysikaalinen avokuntoutus
Avokuntoutus lääkärin antamal-
la lähetteellä (hieronta, fysiotera-
pia yms.) kuuluu jokaiselle sota-
veteraanijäsenelle mukaan lukien 
omaishoitajat ja yhdistyksen toimin-
nassa aktiivisesti olevat. Kokonais-
korvaus on 400 euroa kalenterivuo-
dessa alkaen v. 2008 alusta.  

Ilman lääkärin lähetettä korva-
taan toistaiseksi kulut 400 euroon 
asti per kalenterivuosi. Hoidot voi 
ottaa useampaankin kertaan, kunhan 
summa ei ylitä 400 euroa. Yhdistyk-
selle lähetettävään hakemukseen on 
liitettävä nimellä varustettu kuitti 
itse maksetusta laskusta. MERKIT-
KÄÄ TILINUMERONNE!

Oulunkylän kuntoutus laskuttaa 
yhdistystä suoraan saatuaan maksu-
sitoumuksen. Ensin yhteys kuntou-
tusasioiden hoitajaan, jonka jälkeen 
ajantilaus Oulunkylästä puh. 728 
2475 klo 8 –12.

Lääkärin lähetteellä itse makse-

tusta laskusta tulee ensin hakea Ke-
lasta Kelan taksojen mukaista kor-
vausta. Sen jälkeen erotuksen voi 
hakea yhdistykseltä erillisellä hake-
muksella enintään 400 euroon saak-
ka.

Jalkahoidot
Espoon kaupunki korvaa kolme jal-
kahoitoa á 35 euroa espoolaisille.

Lähettäkää hakemus maksettui-
ne kuitteineen ja tilinumeroineen 
suoraan kaupungin veteraanipal-
veluihin (tai kaupungin toimipis-
teen kautta). Muualla kuin Es-
poossa asuvien tulee lähettää se 
kuntoasioiden hoitajalle. Perustel-
lusta syystä sosiaalijaosto voi kor-
vata lisäkertoja. Tällöin otettava 
yhteys kuntoasioiden hoitajaan.

Silmälasit
Espoon kaupunki korvaa espoolai-
sille silmälaseista 100 euroa. Kau-
pungin veteraanipalveluihin (tai 
kaupungin toimipisteeseen) lähe-
tetään hakemus alkuperäisine kuit-
teineen, tili- ja henkilötietoineen.

Sosiaalijaostolta voi saada li-
säkorvausta. Se on tällä hetkellä 
korkeintaan 250 euroa. Hakemus, 

liitteinä laskun kopio, tili- ja hen-
kilötiedot, lähetetään kuntoasioi-
den hoitajalle. 

Jos omalta kunnalta on hake-
nut avustusta, on se mainittava.

Muualla kuin Espoossa asuva 
lähettää hakemuksen, maksetun las-
kun ja tilitiedot kuntoasioiden hoita-
jalle.

Lääkärimaksuja ei korvata

Kylpylämatkat ja muut 
retket
Sosiaalijaoston tuella 
-  kylpyläkuntoutuksia, retkiä (tied.

erikseen)
-  siivousapua RS, RP, MR tunnuk-

sen omaaville jaettuja maksusi-
toumuksia vastaan

-  Lähimmäisapu ry:stä, myös
-  Kaunialan avustajatoimesta

Asuntojen maksuton 
korjausneuvonta
Ekholm Henning, rakennusmes-
tari Uusimaa
Puh. 0500 604 782, 09-8754454

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

Espoon  kaupungin veteraanipalvelut

Helsingin Seudun 
Sotaveteraanipiiri ry:n 
sosiaalineuvoja
Anita Koskinen neuvoo ja opas-
taa sosiaali- ja terveydenhoidon 
kysymyksissä
Sähköposti: 
anita.koskinen@luukku.com
0400 410 659

OIKEUSNEUVONTA

Piirin lakimies varatuomari Pentti 
Lehtola neuvoo lakiasioissa 
puh. 684 8320. 

Puhelinneuvonta on maksutonta.
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iime sotien jälkeinen 
muuttoliike toi pääkau-

punkiseudulle runsaasti uusia asuk-
kaita. Espooseenkin muutti paljon 
rintamamiesperheitä, mutta asun-
noista oli puutetta. Asunnonhan-
kintaa helpottaakseen muutamat 
espoolaiset sotaveteraanit perusti-
vat vuonna 1956 Espoon Rintama-
miesten Asuntoyhdistys-nimisen 
yhteisön. Se toimi Armas Heino-
sen johtamana epävirallisena yh-
distyksenä vuoteen 1959, jolloin 
se rekisteröitiin Espoon -Helsin-
gin Rintamamiesten Asuntoyhdis-
tys ry:nä. Rekisteröinnin jälkeen 
yhdistys, nykyinen Espoon Sotave-
teraanit ry, aloitti virallisena toimi-
jana. 

Yhdistyksen alkuaikana, 
1950-luvulla, koko maassa vete-
raanien asuntopula jatkui polttava-
na. Kotinsa menettäneitä oli paljon 
ja uusia perheitä syntyi runsaas-
ti. Vuonna 1957 perustetun Suo-
men Sotaveteraaniliiton toimin-
takin keskittyi aluksi veteraanien 
asunnonhankinnan tukemiseen. 
Tavoitteena oli saada asunto jo-
kaiselle veteraanille. Liitto tuki jä-
senyhteisöjensä rakennustoimin-
taa 1970-luvun puoliväliin saakka. 
1980-luvulla painopiste siirtyi 
asuntojen korjaamiseen ja perus-
parantamiseen.  

Espoon sotaveteraaniyhdistyk-
sen alkuvuosien toiminta jäi vä-
häiseksi, sillä  työelämässä kiinni 
olevilla veteraaneilla ei ollut aikaa 
yhdistystoimintaan. Asuntojen ra-
kentaminenkin vauhdittui, kun Es-
poon kunta luovutti maanhankinta-
lain mukaisesti rintamamiehille ja 
siirtoväkeen kuuluville lähes 4 000 
tonttia ja viljelystilaa. Myös Hel-
singin kaupungin Espoossa omis-
tamille maille rakennettiin satoja 
omakotitaloja. Leppävaaran seu-
dulle muodostui suuri veteraanien 
asuntoalue. Pihlajarinteeltä moni 
veteraani sai omakotitontin.  

Asuntopula kuitenkin kiris-
tyi Espoossa uudelleen muut-
toliikkeen voimistuessa. Vete-
raanitkin elvyttivät hiipunutta 
yhdistystoimintaansa 1960-luvun 
alussa. Asuntojen hankinnan puu-
hamieheksi ryhtyi  myymälänhoi-
taja, kauppalanvaltuutettu Teuvo 
Jauhiainen (1918-1994). Monet 
veteraanit olivat kääntyneet hänen 
puoleensa pyynnöillä, että asun-
tojen hankintoihin ryhdyttäisiin 
yhteisvoimin. Jauhiainen julkai-
sikin Helsingin Sanomissa syksyl-
lä 1963 rivi-ilmoituksen, jolla es-
poolaisia rintamamiehiä kutsuttiin 
kokoukseen Leppävaaran kansa-
koululle keskustelemaan, miten 
veteraanit voisivat yhdistyksenä 
huolehtia asuntojen hankinnasta. 

Leppävaaran koulussa opetta-
jana toiminut Yrjö Kahra muis-
taa, että paikalle tuli parikymmen-
tä miestä.

- Minäkin menin mukaan. Per-
heelläni tosin ei ollut asunnon tar-
vetta, sillä  asuimme opettajan työ-
suhdeasunnossa. Odotinkin jotain 
aineetonta  arkielämää rikastutta-
vaa toimintaa. Isänmaan asiat oli-
vat mielessäni, olihan kaksi veljeä-
ni kaatunut kesällä 1944. 

Uutta yhdistystä ei perustettu, 
vaan siihenastisen epävirallisen 
yhdistyksen toimintaa päätettiin 
nimeä hiukan muuttamalla jatkaa. 
Espoon Rintamamiesten Asunto-
yhdistyksen puheenjohtajaksi va-
littiin Teuvo Jauhiainen (puh.joht. 
1964-66).

NIILO IHAMÄKI

Veteraanien yhdistystoiminta alkoi 
asuntojen hankinnasta

V

Veljeä ei jätetty

lkuvuosina toiminnan 
pääpaino oli veteraanien 

asuntojen hankinnan lisäksi vapaa-
ajan virkistys-  ja kuntoutustoimin-
nassa. 

Yrjö Kahra toimi yhdistyksen 
rahastonhoitajana. 

- Jäsenmaksut olivat ainoa tu-

A

lonlähde. Varoja oli vähän. Mut-
ta veljeä ei jätetty. Muistan  erään 
joulun, kun jäsenmaksuista jääneet 
roposet kerättiin kokoon ja haettiin 
kaupasta elintarvikkeita. Teim-
me pieniä paketteja ja veimme nii-

Espoon Sotaveteraanit ry 1959-2009

tä vaikeuksissa oleville perheil-
le. Joskus kierrätettiin hattua, jotta 
varaton veteraani saataisiin kunni-
allisesti haudatuksi. 

Kuvaavaa alkuvuosien toimin-
nalle on vuonna 1964 Leppävaa-
ran koulussa pidetty vuosikokous, 
johon saapui noin 30 rintamamies-
tä. Kun kukaan ei ollut yhdistyk-
sen jäsen, kannettiin ovella kol-
men markan ennakkojäsenmaksu 
ja kirjattiin henkilötiedot. Ennen 
kokouksen alkua hallitus hyväk-
syi kaikki maksun suorittaneet jä-
seniksi ja sääntömääräinen vuosi-

Yrjö Kahra
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Laajalahdessa on edelleen useita 
rintamamiestaloja.
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kokous saatiin pidetyksi. Yhdistys 
liittyi Uudenmaan sotaveteraani-
piiriin.

Teuvo Jauhiaisen jälkeen toimi 
puheenjohtajana Jussi Poutanen 
(1967-68) ja sitten pitkään Aatos 
Avola  (1969-86). Avolaa puheen-
johtajana 1986-87 seurannut Väi-
nö Rantio muistaa, että hän jou-
tui hoitamaan hankalaa asiaa, kun 
Armas Heinosen perustama toinen 
veteraanien yhdistys loukkasi Es-
poon Sotaveteraanit ry:n oikeuk-
sia. Järjestys palautettiin. Rahava-
rojen puute haittasi toimintaa.

Jäsenille oli tilattu Pääkaupun-
kiseudun Sotaveteraanilehti, mut-
ta menoerää, kymmentätuhatta 
markkaa, ei ollut budjetoitu. Ke-
räsimme ylimääräisen tukimaksun 
ja aloimme julkaista omaakin leh-
teä.    

Toiminta oli aallonpohjassa 
1960-luvun lopulla. Vuosikokouk-
seen osallistui vain 12 jäsentä. He 
totesivat, että yhdistys on ilmeises-
ti loppumassa. Näin ei kuitenkaan 
käynyt, vaan toiminta saatiin elvy-
tetyksi. Asuntojen hankinnoissa-
kin edistyttiin. Yhdistyksen aloit-
teen pohjalta Espoon kaupunki 
varasi vuonna 1970 Tontunmäes-
tä tontin, jolle rakennettiin Espoon 
Veteraanit Asunto-osuuskunnan 
hallinnoima veteraanitalo. Sii-
hen pääsi syksyllä 1975 muutta-
maan 67 veteraaniperhettä. Osuus-
kunnan hallituksen ja sittemmin 
Espoon Sotaveteraanit ry:n pu-
heenjohtaja John Hongelin pani 
omakotitalonsa rahoituksen pan-
tiksi.

Talo aiheutti Hongelinin per-
heessä pientä dramatiikkaa.

- Vaimoni Anneli kauhistui 
kuultuaan, että talomme oli pantu 
pantiksi, John Hongelin muistaa.

John Hongelinin (puh.johtaja 
1987-90) aikana valmisteltiin siir-
tymistä Helsingin Seudun Sota-
veteraanipiiriin. Se toteutui 1992 
Veikko Sjöblomin puheenjohtaja-
kaudella (1991-92).

Hajautettu 
toimintamalli

aostoihin eriytettyä toimin-
taa aloiteltiin jo Avolan pu-

heenjohtajakaudella, mutta vasta 
Sjöblomin aikana jaostot vakiintui-

J

Tontunmäkeen valmistui veteraanitalo 1975.
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vat. Puheenjohtaja toteutti yritys-
johdon käyttämän  hallintomallin, 
jossa toiminnan suunnittelu ja vas-
tuu uskottiin itsenäisille jaostoille. 
Alueelliset tai toimintapohjaiset ja-
ostot saivat omat puheenjohtajansa 
ja muut toimihenkilönsä ja varojen 
hallinnoinnin. Hallitus asetti edus-
tajansa jaostoihin koordinoimaan 
toimintaa. Eräistä harrastusaloista 
muodostettiin kerhoja. Musiikis-
ta kiinnostuneet löysivät kuorosta 
ja soitinyhtyeestä samanhenkisiä 
harrastajia. Myöhemmin jaostoja 
on yritetty yhdistää, mutta se ei ole 
onnistunut, sillä jokaiselle jaostol-
le on muodostunut oma selkeä toi-
mintamuoto. Joillakin jaostoilla 
on kuitenkin ollut yhteistäkin toi-
mintaa. Alueellisia toimintajaos-
toja ovat Eteläinen, Pohjoinen ja 
Kirkkonummen jaosto. Vanhimpia 
ovat Naisjaosto, Hengellinen jaos-
to (lopetettiin 2009), Huolto/So-
siaalijaosto ja Lehtijaosto. Veikko 
Sjöblomin aloitteesta yhdistyksel-
le perustettiin 1993 tukineuvosto. 
Toimintayksiköitä vuonna 2009 
on lähes 20. 

Veikko Sjöblomin jälkeen tuli 
puheenjohtajaksi Espoon kaupun-
gin sosiaalijohtajana toiminut Vil-
jo Kasanen (puh.joht. 1993-96). 
Kasasen sosiaalialan asiantunte-
mus ja yhteysverkot koituivat mo-
nin tavoin yhdistyksen hyväksi.

Jo Kasasta edeltäneiden pu-
heenjohtajien aikanakin saatiin ve-
teraaneille monia etuuksia. Espoon 
kaupunki otti budjettiin 1976 en-
simmäisen veteraanien kuntoutus-
määrärahan. Myöhemmin veteraa-
nit saivat  ilmaisen hammashoidon, 

avustusta  silmälasien hankintaan 
ja jalkahoitoon, ilmaiset uimahal-
li- ja kuntosalikäynnit sekä vapaat 
joukkoliikennematkat pääkaupun-
kiseudulla. Myöhemmin saatiin 
maksuton pysäköinti kaupungin 
hallinnoimilla pysäköintialueilla 
sekä Jorvin ja Puolarmetsän  päi-
vystyspoliklinikalle vapaat käyn-
nit. Espoon seurakunnat myönsivät 
ilmaisen hautapaikan veteraaneille 
1968. Seurakunnilta on saatu varo-
ja myös mm. veteraanien muisto-
seppeleiden hankintaan.  

Myös Kauniaisten kaupunki, 
Kirkkonummen kunta ja seura-
kunnat ovat eri tavoin tukeneet ve-
teraaneja.

Asuntoasiat olivat vielä Kas-
asenkin puheenjohtajakaudella 
esillä. Puheenjohtaja kehotti  yh-
distyksen jäseniä hakeutumaan uu-
teen Kastevuoren Palvelutaloon. 
Sittemmin Soukan veteraanitalona 
tunnettu kerrostalo oli rakennettu 
osakeomistustaloksi, mutta huo-
neistoille ei ollut löytynyt ostajia. 
Rakennus muutettiinkin vuokra-
pohjaiseksi. Taloon siirtyikin vete-
raaneja, ja heitä on edelleen asuk-
kaina.

Viljo Kasasta puheenjohtaja-
na seurannut Yrjö Hassi (puh.
joht. 1997-2000) pyrki saamaan 
kannattajajäseniä tukitoimijoiksi. 
Veli Rautojan kaudella (puh.joht. 
2001-05) yhdistys järjesti näyttä-
vät 45-vuotisjuhlat vuonna 2004.

Eino Luostarinen valittiin I 
varapuheenjohtajan paikalta Veli 
Rautojan seuraajaksi syksyllä 
2005.
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hdistyksen sääntöjä on 
uudistettu useita kertoja. 

Muutoksilla on korostettu yhdis-
tyksen toiminnan painottumista 
veteraanien sosiaaliseen huoltoon, 
asumisolojen parantamiseen, kun-
toutustoimintaan ja jäsenpohjan 
laajentamiseen. Kevätkokouksessa 
1999 muutettiin tukijäseniä koske-
vaa sääntökohtaa. Viimeksi sään-
töjä uudistettiin syyskokouksessa 
2008 siten, että myös veteraanien 
puolisot ja lesket hyväksytään jä-
seniksi.       

Vuonna 1999 kevätkokouksessa 
hyväksyttiin Erkki Salosen hal-
litukselle tekemä ehdotus Espoon 
Kulttuurisäätiön perustamisesta. 
Veteraanit keräsivät ja lahjoittivat 
peruspääomaksi 150 000 markkaa. 
Säätiö jakaa apurahoja ja palkin-
toja nuorison maanpuolustustah-
don kohottamiseksi sekä ammatti-
taidon ja taiteellisten harrastusten 
tukemiseen. Apuahoja on annettu 
myös ikääntyvien elämänolosuh-
teiden parantamista selvittävään 
tutkimukseen. Varoja on tähän 
mennessä jaettu yli 100 000 euroa.   

Jäseniksi myös 
puolisot ja lesket

Y

Kirkkopuiston veteraanikivi.

Yhdistyksen lippu saatiin naisja-
ostolta. Naulaus Tapiolan kirkossa 
helmikuussa 1971.
Naisjaoston puheenjohtaja Silja 
Heinonen lyö ensimmäisen naulan. 
Naulausta johtamassa Otto Miet-
tinen.

Eino Luostarinen 
on musiikkimiehiä, 
yhdistyksen puh.
joht. 2005-.

Liisa Nyfors ja Kirsti Ilveskero hoi-
tavat Ukonvaajan toimistoa.

Eero-Juhani Juhola
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Yhdistyksen aloitteesta pysty-
tettiin Espoon Kirkkopuistoon ve-
teraanikivi vuonna 1992. Kiven 
tunnus on: Koti, uskonto ja isän-
maa. Toinen kiveen uurrettu teks-
ti muistuttaa: Aarteista kallein on 
vapaus.

Yhdistyksen toimisto oli pitkään 
Otsonkalliolla kerrostalon alaker-
rassa. Vuonna 1997 toimisto siir-
rettiin avarampiin tiloihin Ukon-
vaaja 4:ään. Toiminnanjohtajana 
oli vuosina 1990-97 Mauri Antti-
la Häntä seurasivat Aarno Lampi,  
Terttu Tammero (vs), Olli Olli-
la ja vuodestasta 2004 alkaen Ee-
ro-Juhani Juhola. toimistonhoi-
tajana vuodesta 1997 alkaen Liisa 
Nyfors ja toimistosihteerinä vuo-
desta 2001 lähtien Kirsti Ilveske-
ro, taloudenhoitajana oli Helena 
Luukkonen (1993-2001), vuodes-
ta 2001 lähtien Marja Nurmisalo.
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Veteraanien hengellisistä tar-
peista on huolehdittu yhdis-

tyksen alkuvuosista lähtien. Vuon-
na 1979 perustetun Hengellisen 
jaoston pitkäaikainen puheenjoh-
taja Lenno Järvi tietää, että kun 
toissijaisia asioita rapisee elämästä 
pois, hengelliset arvot tulevat yhä 
keskeisimmiksi. Jaoston virallinen 
toiminta lopetettiin vuonna 2009.  

Hengellinen jaosto järjesti ve-
teraaneille raamattutunteja. Juma-
lanpalveluksiin kokoonnuttiin it-
senäisyyspäivänä ja kaatuneitten 
muistopäivänä. Hvittorpiin  kut-
suttiin veteraaneja virkistysleirille.

Matkoja tehtiin mm. Israeliin, 
Italiaan, Baltian maihin, Kannak-
selle, Pietariin, Pihkovaan, Itä-
Karjalaan, Saksaan, Kreikkaan, 
Turkkiin ja Unkariin. Kotimaassa 
retkeiltiin mm. Uudessa Valamos-
sa, Porvoossa ja Turussa.

Jaosto toimi yhteistyössä Sota-
veteraaniliiton ja Helsingin Seu-
dun Sotaveteraanipiirin kanssa. 
Valtakunnallisille ja alueellisille 
kirkkopäiville pääsyä helpotettiin 
yhteiskuljetuksilla.

Jaoston rippikoulutyöryhmä 
vieraili Espoon seurakuntien rip-
pikouluissa. Kuusikodissa, sairaa-
loissa ja muissa laitoksissa olleita 
veteraaneja muistettiin tervehdys-
käynneillä. Espoon, Kauniaisten 
ja Kirkkonummen sankarihaudoil-
le vietiin itsenäisyyspäivänä kynt-
tilöitä.

Jaosto sulautui vuonna 2009 Es-
poon veteraanijärjestöjen hengelli-
seen toimikuntaan. Puheenjohtaja 
on Martti Toivanen.    

Elämän 
perusarvoja

V

Vuonna 1972 perustettu kun-
toliikuntajaosto on ylläpitä-

nyt veteraanien  fyysistä ja henkistä 
kuntoa järjestämällä monipuolista 
liikuntaa sisä- ja ulkotiloissa, retkiä 
ja kilpailuja.

- Toiminnan tavoitteena on säi-
lyttää veteraanien kunto hyvänä 
mahdollisimman pitkään, kertoo 
jaoston puheenjohtaja Aulis Lin-
tunen.  

Aktiivinen liikunta hidastaa 
luonnonlain mukaista rappeutu-
mista. Fyysinen kunto luo pohjaa 
myös henkiselle hyvinvoinnille. 

Jaosto on järjestänyt kuntovoi-
mistelua  ja kuntosaliliikuntaa Es-
poon eri liikuntahalleissa.  Len-
topalloharjoituksissa on hiottu 
pelitaitoa piirin ja liiton otteluihin 
sekä Viron Soomipoikien kohtaa-
miseen.

Perinteinen hiihto on alusta läh-
tien kuulunut jaoston toimintaan. 
Oma joukko on osallistunut pii-
rin ja liiton kilpailuihin. Valtakun-
nallisissa sotaveteraanien hiihto-
kilpailuissa on kilpailtu naisten ja 
miesten ikäluokittaisissa sarjoissa 
ja viimevuosina omana ryhmänään 
myös kannattajajäsenet. Espoolai-
set ovat vuosi vuodelta parantaneet 
sijoituksiaan sekä henkilökohtai-
sesti että joukkueena. 

Hiihto-ottelut Kymen sotavete-
raanipiiri - Helsingin sotaveteraa-
nipiiri jatkuivat vuorovuosin 2006 

saakka. Sen jälkeen vastassa ovat 
olleet Kanta-Hämeen sotaveteraa-
nit. 

Viime vuosina on harrastet-
tu myös pistooliammuntaa lah-
ja-aseilla. Golfpallo on lentänyt 
innokkaiden harrastajien lennät-
tämänä aina valtakunnan tasolle 
saakka. Petanque on viime vuosi-
na kerännyt ryhmäpelin harrasta-
jia yhteen. Keväällä ja syksyllä on 
tehty retkiä Palstarinteelle ja tutus-
tuttu Espoon  rikkaaseen luontoon 
osin ulkopuolisen luonto-oppaan 
johdolla. Virikkeitä on saatu eri 
urheiluopistojen virkistysviikoilta. 
Esport Areena Oy on antanut tam-
menlehväveteraaneille harjoitusti-
lansa ilmaiseksi. Espoon kaupunki 
ja mm. Lions Club Espoo ovat tu-
keneet veteraaniliikuntaa.

- Jaostossa tunnetaan suurta 
huolta niistä veteraaneista, jotka 
kaikkein kipeimmin tarvitsisivat 
monipuolista liikuntaa mutta eivät 
sitä harrasta. Kuitenkin liikunnasta 
saa hyvän mielen ja vireyden. Ter-
ve sielu terveessä ruumiissa säilyy 
vain molempia jatkuvasti harjoitta-
en ja ylläpitäen, puheenjohtaja Au-
lis Lintunen muistuttaa.

Jaoston varapuheenjohtaja on 
Väinö Rantio, sihteeri Raino Tavi 
ja rahastonhoitaja Pertti Siren.

Kunnon 
ylläpitoa

Voimistelijoiden sauva-
ohjelma on rytminen ja 

näyttävä.

Otsolahdella pidettiin Espoo-päi-
vänä soutukilpailut 27.8.2001. Ve-
teraanien vene vasemmalla.

V
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ulttuurijaosto perustettiin 
vuonna 1988. Toiminnan 

motto on: Ilman liikuntaa kansa 
väsähtää - ilman kulttuuria se näi-
vettyy. Kulttuurin monialaisuudes-
ta johtuen jaostolla on kulttuurin 
osa-alueiden asiantuntijan vastuul-
la juhlien tai muiden tapahtumien 
toteutus. Jaosto on järjestänyt tal-
visodan päättymisen  muistotilai-
suuksia, joulujuhlia, taidenäytte-
lyjä, teatteri- ja oopperavierailuja, 
maakuntaretkiä ja kylpylämatkoja.

Jaosto hoiti yhdistyksen  35-, 
40- ja 45-vuotisjuhlien järjeste-
lyt. Myös yhdistyksen 50-vuotis-
juhlatapahtumat syyskuussa 2009 
ovat pääosiltaan  jaoston vastuul-
la. Suomen itsenäisyyden 75-vuo-
tisjuhlatapahtumiin liittyen järjes-
tettiin Dipolissa 5.12.1992 suuri 
itsenäisyysjuhla teemalla ”iloitse 
itsenäisyydestä kanssamme”. Juh-
lassa  professori Erkki Salonen 
ehdotti kirjakeräystä, joka kou-
lutuskeskuksen, koulujen ja Ta-
piolan kirjaston kanssa  toteutet-
tiin 2.-3.3. 1996.  Kirjoja saatiin 
6 000 teosta, niistä viisisataa sota-
aiheista. Kirjat kerättiin aluksi Ta-
piolan kirjaston varastotilaan. Osa 
kirjoista järjestettiin talkoilla hyl-
lyihin, osa luovutettiin kouluille. 
31 koulua kävi valitsemassa teok-
sia. Jäljelle jääneet kirjat siirrettiin 
Oppimateriaalikeskukseen, mistä 
koulut ovat myöhemmin  hakeneet  
kirjoja. Sotaa käsittelevät kirjat 
leimattiin perinteensiirtoa ilmentä-
vällä yhdistyksen leimalla. Jatko-
keräyksellä vuonna 2000 koottiin 
vielä 600 kirjaa.

Yhdistyksen 35-vuotisjuhlaan 
liittyen pidettiin vuonna 1994 nuo-
rille ja muulle yleisölle tarkoitettu 
seminaari aiheesta Miksi kestim-
me. Juhlan oheistapahtumana oli 
kuvataidenäyttely, johon oli valit-
tu 31 veteraanin työtä. Näyttelys-
sä oli myös sodan aikaisten puhde-
töiden osasto. 

Espoon kulttuurikeskuksen näyt-
telytiloissa on myöhemmin järjes-
tetty kuusi veteraanien  maalaustai-
teen näyttelyä.

”Ilman kulttuuria
kansa näivettyy”

K

Teatteriretkiä on tehty mm. 
Äkäslompoloon, Taaborinvuorel-
le, Turun Samppalinnan kesäteat-
teriin, Lilla Teaterniin, Tampereen 
Työväenteatteriin, Espoon Kau-
punginteatteriin, Kansallisteatte-
riin ja Helsingin Kaupunginteat-
teriin. Myös Kansallisoopperaan, 
Lahden Sibeliustaloon,  Haminan 
Tattoo-konserttiin sekä operetti- ja 
balettiesityksiin Tallinnaan on jär-
jestetty yhteisretkiä.

Maakuntamatkoilla on tutus-
tuttu Itä-Uudenmaan kartanokult-
tuuriin Malmgårdin linnassa Per-
najassa ja Rutumin  kartanossa 
Lapinjärvellä. Retkikohteena on 
ollut myös Runebergin koti Por-
voossa, Fiskarsin ruukkimiljöö, 
Yleisradio, Eduskuntatalo, Heure-
ka ja Espoon taidemuseo Emma.     

Terveyskylpylämatkat siirtyivät 
kulttuurijaostolle vuonna 2007, 
jolloin matka tehtiin Haapsaluun. 
Vuonna 2008 oli vuorossa Saaren-
maa ja 2009 taas Haapsalu. 

Kulttuurijaoston puheenjohta-
ja on Raimo Riikonen, sihteeri 
Aija Toivonen ja rahastonhoita-
ja Sirkka Lumme. Tapahtumien 
vastuuhenkilöinä ovat toimineet 
puheenjohtaja Raimo Riikonen 
sekä mm. Anna-Liisa Laurila, 
Terttu Puhakka, Lotta ja Rau-
no Riisalo, Marita Antila, Aija 
Toivonen, Sirkka Lumme, Kaija 
Inberg, Kerttu Ruohonen, Eeva 
Kolin, Marjatta Konttinen ja Aa-
tos Roitto. 

Kulttuurijaosto 2009: eturivi vasem-
malta: Rauno Riisalo, Terttu Puhak-
ka, Kerttu Ruohonen, Sirkka Lum-
me ja Aatos Roitto. Ylärivi: Aija 
Toivonen, Anna-Liisa Laurila, Rai-
mo Riikonen, Lotta Riisalo, Eeva 
Kalin ja Kaija Inberg.

Aatos Roitto on taidemaalari ja 
monien taidenäyttelyiden järjestäjä.

Kansallisen veteraanipäivän aa-
muna nostetaan liput salkoihin Es-
poon kulttuurikeskuksen aukiolla. 
Kuva vuodelta 1993.
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Idea omasta kuorosta syn-
tyi vuonna 1978 silloisen 

vapaa-aikatoimikunnan linja-au-
toretkellä. Matkaa kevennettiin 
laulamalla ja huomattiin, että jou-
kossa on hyviä laulajia, mm. useita 
eri mieskuoroissa laulaneita mie-
hiä. Kuoron perustava kokous pi-
dettiin Tapiolassa 14.10.1978.  
Kuoron tehtäväksi linjattiin jä-
senten lauluharrastuksen ylläpito 
ja kehittäminen, sotaveteraanien 
lauluperinteen säilyttäminen ja  
veteraanien virkistystoiminta. Ta-
voitteeksi asetettiin myös omat 
konsertit. Joka stemmaan saatiin 
pätevä laulaja. 

Kuoron ensimmäiseksi johta-
jaksi lupautui dir.mus. Yrjö Wen-
delin. Kuoron ensiesiintyminen 
tapahtui 24.2.1979 yhdistyksen 
vuosikokouksessa. Vuonna 1980 
kuoro sai oman tunnuslaulun ”Nyt 
on tullut laulun aika, veljet.” Sen 
sanat kirjoitti Alpo Varjola ja sä-
velsi Yrjö Wendelin.

Kuoro  nimettiin Espoon sota-
veteraaniyhdistyksen lippulaivak-
si jo 1980-luvulla.  

Kuorosta tuli 
yhdistyksen lippulaiva

I
- Kuoro on tehnyt parhaansa 

tuon kunnianimen lunastamisek-
si, vakuuttaa kuoron puheenjohta-
ja Kalevi Kauranne. Kuorossa on 
vielä 32 aktiivista laulajaa. Perin-
nekuorosta Espoon Mieslaulajis-
ta saadaan avuksi jopa 19 laulajaa. 
ESMILA säilyttää ohjelmissaan 
sotaveteraaneille rakkaat laulut.   

Kuoron vakio-ohjelmaksi on ke-
hittynyt keväisin Talvisodan päät-
tymisen muistojuhla, Kansallinen 
veteraanipäivä, Kaatuneitten muis-
topäivä ja Tapiolan palvelukeskuk-
sen kevätjuhla. Syyskauden va-
kioesiintymisiä ovat olleet Iloinen 
Espoo-päivä, Sykettä syksyyn-juh-
la, sotainvalidien kirkkopyhä, it-
senäisyyspäivän juhlallisuudet ja 
Helsingin piirin koti-ilta  Johan-
neksen kirkossa. Useilla sotave-
teraanikuorojen valtakunnallisilla 
laulujuhlilla on esiinnytty suuren 
yhteiskuoron kanssa. Lauluter-
vehdyksillä on vierailtu Kaunia-
lassa, Kuusikodissa, Oulunkylän 
kuntoutuslaitoksessa, Taavinkodis-
sa, Merikartanossa sekä lakkiais- 
ja itsenäisyysjuhlissa  Espoon ja 
Kirkkonummen kouluissa. Ulko-
maisia esiintymismatkoja on teh-
ty mm. Viroon, Inkerinmaalle ja 
Ruotsiin. 

Kuoron kanssa ovat laulaneet 
mm. Veräjäpellon kuoro, Jousen-
kaaren koulun kuoro, Päivänkeh-
rän koulun kuoro, Helsingin sota-
veteraanikuoro,  Kanttiinin lotat ja 
Tartu Meeskoori.

Kuoro osallistui riemuvuoden 
2000 Juhlamessuun ja oli mukana 

Espoon Sotaveteraanikuoron viimeinen itse järjestämä konsertti pidettiin 

19.10.08. Kuoroa ja perinnekuoroa ESMILAa johti Kai Vahtola. Kanttiinin 

lotat lauloivat sikermän Jääkärin morsiamesta.

virsimaratonissa,  jossa laulettiin 
kaikki virsikirjan virret.  

Kuoron 30-vuotisjuhlakonsertti 
19.10.2008 Espoon kulttuurikes-
kuksessa oli kuoron viimeinen itse 
järjestämä juhla. Kuoro esiintyi 
yhdessä ESMILAN  kanssa. Vuo-
den aikana oli 27 esiintymistä.

Yrjö Wendelin johti kuoroa 
1978-89. Hänen jälkeensä joh-
tajana oli Yrjö Hannula. Vuon-
na 1993 johtajaksi kutsuttiin Kai 
Vahtola. Varajohtaja on Pekka 
Kontu. 

- Laulamme niin kauan, kunnes 
meille lauletaan, Kalevi Kauranne 
lupaa. 

Kuoro lauloi Talvisodan päätty-
misen 60-vuotistapahtumiin liit-
tyen Eduskunnan valtiosalissa 
10.3.2000. Puhemies Riitta Uosu-
kainen kiittää kuoron puheenjohta-
jaa Kalevi Kaurannetta.
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k a v o  l a u r i l a

Vuonna 1969 perustettu va-
paa-ajan toimikunta muut-

tui vuonna 1987 eteläiseksi toimin-
tajaostoksi. Jo alkuvuosina jaosto 
järjesti ulkomaanmatkoja. Käytiin 
mm. Tukholmassa, Leningradis-
sa, Petroskoissa, Kreikassa, Un-
karissa, Pariisissa ja Espoon kum-
mikaupungeissa. Kotimaassa on 
retkeilty mm. Suomenlinnassa, 
panssariprikaatissa, Sanomatalos-
sa, It-museossa, Riihimäen vies-
tirykmentissä, Santahaminassa, 
Helsingin yliopiston kirjastossa, 
VTT:ssa, Talvelan museossa ja va-

Matkoja, 
retkiä ja juhlia

paamuurareiden päämajassa. Jaos-
to on järjestänyt veteraaneille mo-
nipuolista viihteellistä toimintaa 
ja virkistystä, mm. päivätansseja, 
teatteriretkiä, rantatapahtumia ja 
joulujuhlia. Laivaristeilyjä on teh-
ty Tukholmaan, Visbyyn, Riiaan, 
Tallinnaan ja Pietariin. Espoo-päi-
vänä on järjestetty tapahtumia Ot-

solahden rannassa ja Espoon kult-
tuurikeskuksessa. 

Eteläisen jaoston puheenjoh-
taja on Auvo Räsänen ja sihteeri 
Mauri Anttila.

V

Auvo Räsänen on eteläisen jaoston 
puheenjohtaja.

Eteläisen jaoston keskiviikkotanssit 4.11.1998.

Eteläisen jaoston retkeläiset Kekkosen museossa 19.7.2000
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Matkailujaosto toimi 
vv. 1982-2004. Ja-

osto järjesti matkoja mm. Espoon 
kummikaupunkeihin sekä Pieta-
riin, Petroskoihin, Viipuriin, Lon-
tooseen, Roomaan, Vatikaaniin, 
Budapestiin, Prahaan, Wieniin, Ir-
lantiin, Egyptiin, Portugaliin ja 
Espanjaan. Lisäksi jaoston järjes-
tämillä matkoilla käytiin mm. Hit-
lerin Kotkanpesässä, Stalinin dat-
salla, Leo Tolstoin ja William 
Shakespearen synnyinsijoilla sekä 
Suomen marsalkka Mannerheimin 
viimeisessä asuinpaikassa Sveitsin 
Montreaux´ssa.

Kotimaisina kohteina olivat 
mm. Lintulan ja Valamon luostarit 
sekä Savonlinnan oopperajuhlat.

Kun veteraanien ikääntymi-
nen alkoi haitata liikkumista, jaos-
ton toiminta lopetettiin. Viimei-
senä toimintana vuonna 2004 Lea 
Viianto ja Hillevi Byman järjesti-
vät ”talvea pakoon” -matkan Lu-
xoriin. Jaoston viimeinen puheen-
johtaja oli Lars Gesterberg ja 
sihteeri Marjatta Friman.

Matkat avarsivat 
maailmankuvaa

M

Veteraanit amerikkalaisen sotilashautausmaan muistomerkillä Normandi-
assa 1989.

Baijerin matkalaiset Hitlerin Kotkanpesällä elokuussa 2008. Ismo Tulikorpi 
on löytänyt maisemasta jotakin erikoista.

Yhdistyksen omaa lehteä on 
julkaistu vuodesta 1973 

lähtien. Kustannusten nousun vuok-
si julkaiseminen keskeytyi vuonna 

Oma lehti on 
jäsenistön 
yhdysside

Espoon Sotaveteraanilehden toimitus. Vasemmalta: jaoston sihteeri Hilk-
ka Tamminen, toimitussihteeri Marjatta Konttinen, päätoimittaja Niilo Iha-
mäki, taittaja Raimo Forstén ja Pertti Sassi. Kuvasta puuttuvat Anna Laa-
sola ja Paavo Friman.

1977 pariksi vuodeksi. Vv. 1979-80 
lehti ilmestyi pienikokoisena ja sen 
jälkeen seurasi  taas viiden vuoden 
tauko. Syksyllä 1987 lehti herätet-
tiin uudelleen henkiin ja siitä läh-
tien lehti on ilmestynyt neljä ker-
taa vuodessa. Päätoimittajina ovat 
toimineet Veikko Hakonen, Paa-
vo Tuomari, Vankka Toivonen ja 
1995 lähtien Niilo Ihamäki, toimi-
tussihteereinä Kerttu Seppilä, Else 

Järvilehto ja Marjatta Konttinen, 
taittajina Pekka Kinnari ja vuo-
desta 1996 lähtien Raimo Forstén 
sekä kuvaajina Ilmari Korpi, Erk-
ki Sipilä ja Pertti Sassi. Korjauslu-
vun on vuodesta 1989 lähtien hoi-
tanut Anna Laasola. Lehtijaoston 
varapuheenjohtaja on Paavo Fri-
man, sihteeri Hilkka Tamminen 
ja ilmoitushankkija Marja-Terttu 
Kuittinen. 

Niilo Ihamäki toimitti kirjasi-
na ilmestyneet yhdistyksen 35- ja 
40-vuotishistoriikit sekä 45-vuo-
tishistoriikin, joka jaettiin lehden 
3/2004 liitteenä. 50-vuotishisto-
riikki on osa lehteä 3/09.

Lehti on ollut jäsenten kes-
keinen yhdysside. Se on välittä-
nyt tietoja veteraanien palveluista 
ja etuuksista, haastatellut vete-
raaneja ja julkaissut heidän muis-
teluksiaan. Lehti on selostanut 
valistusjaoston järjestämiä maa-
nantaiesitelmiä ja kuvaillut vete-
raanien juhlia ja matkoja.

Y
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Naisjaosto perustettiin 
vuonna 1970 ensimmäi-

senä Uudellamaalla. Jaosto toimii 
sääntöjensä mukaan yhdistyksen 
tukena ja apuna sekä järjestää kun-
toutusta ja virkistystilaisuuksia.

Naisjaoston perustamisesta 
neuvoteltiin alustavasti yhdistyk-
sen hallituksen koolle kutsumassa 
neuvottelussa Nuuksion ulkoilu-
majalla 24.10.1970. Tapaamises-
sa oli kymmenkunta veteraanien 
puolisoa. Jatkoneuvottelu pidettiin 
Tapiolan kirkolla 27.10.1970. Mu-
kana oli 15 veteraanitoiminnalle 
lämmennyttä naista. 

Heti perustamisen jälkeen jaos-
to aloitti vilkkaan toiminnan. Viik-
kokokouksissa tehtiin käsitöitä ja 
valmisteltiin arpajaisia. Ensim-
mäiset myyjäiset pidettiin vuon-
na 1971. Hyvän tuloksen innoit-
tamina niitä on jatkettu vuodesta 
toiseen. Myyjäisten tuotolla han-
kittiin yhdistykselle oma lippu 
vuonna 1971. Lipun suunnitteli 
taiteilija Sakari Vapaavuori.

Lippu luovutettiin vihkimisen 
jälkeen  yhdistykselle vuosijuhlas-
sa 12.3.1971. Yhdistys hankki al-
kuperäisen lipun mukaisen uuden 
lipun vuonna 2007. Suomen lipun 
naisjaosto lahjoitti yhdistykselle 
14.2.1976  ja kuorolle oman lipun 
vuonna 1991. Lippujen lisäksi on 
lahjoitettu suuri määrä pöytävii-
rejä jaettavaksi merkkipäiväänsä 
viettäville veteraaneille. Yhdistyk-
sen ansioviirin suunnitteli Saka-
ri Vapaavuori. Ensimmäinen vii-
ri luovutettiin Espoon kaupungille 
20.10.1975.

Naisjaosto tarjoili hernekeit-
toa monena veteraanipäivänä Ta-
piolan keskustassa. Se lopetettiin, 
kun Puolustusvoimilta ei enää saa-
tu kenttäkeittiötä.

Naisjaosto on perinteisesti hoi-
tanut veteraanien eri tilaisuuksi-
en kahvitarjoilut, avustanut val-
takunnallisissa varainkeräyksissä 

Naisjaosto 
lahjoitti 

yhdistykselle 
lipun

N

ja erilaisten tilaisuuksien lippujen 
myynnissä sekä tukenut taloudel-
lisesti yhdistystä. Yhteistyö seu-
rakuntien kanssa on ollut kiinteää. 
Jaosto on osallistunut Espoon kau-
pungin järjestämän Espoo-päivän 
tilaisuuksiin Kulttuurikeskuksessa 
ja rantatapahtumissa. Piirin syys-
juhlia Karjalatalossa on avustettu 
ohjelman suorittajina ja tarjoilun 
järjestäjinä.

Naisjaosto on pitänyt omia si-
sariltoja varsinaisina toimintakuu-
kausina kahdesti kuukaudessa. 
Simamatinea on päättänyt kevät-
kauden. Kesällä on retkeilty. Pik-
kujoulujuhlaa ja jäsenten synty-
mäpäiviä on vietetty virkistävinä 

yhdessäoloina. 35-vuotisjuhla jär-
jestettiin Tapiolan lukion tiloissa 
vuonna 2004.

Jaosto arvioi, että toiminta jat-
kuu, jos mukaan saadaan nuorem-
paa väkeä.  

Naisjaoston puheenjohtaja on 
Sylvi Virtanen, sihteeri Anja Ha-
kanen ja rahastonhoitaja Maj-Lis 
Mustonen. Aikaisempia puheen-
johtajia lähivuosina ovat olleet 
Pirkko Arminen, Kerttu Silan-
der, Laila Särkkä ja Hilkka Ran-
tio.

Kerttu Appelblom, 
Sylvi Virtanen, Pirk-
ko Arminen ja Raili 
Sundholm tarjosivat 
pullakahvit syysko-
kouksen osanottajil-
le 2008.

Lippu-upseeri Eero Mansén kantaa 
uutta lippua 2007. 
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spoon kaupunki luovut-
ti vonna 1980 Palstarinne-

nimisen yksityistilan espoolaisten 
veteraanijärjestöjen käyttöön ni-
mellisestä vuokrasta.

Pohjoinen jaosto on osallistunut 
Palstarinteen siivoustalkoisiin ke-
väisin ja syksyisin. Jaoston jäsenet 
ovat korjanneet laituria, istuttaneet 
kaupungin tuomia pihakukkia ja 
tehneet pikku remontteja.

Jaoston aloitteesta saatiin Pals-
tarinteelle johtavalle Kolmoislam-
men tielle katselmus. Näkymäes-
teiset puut merkittiin ja ne kaatoi 
Espoon kaupungin puisto-osasto.

Koska jaoston alueella on pal-
jon sellaisia veteraaneja tai vete-
raanien leskiä, joilla ei ole omaa 
kesäpaikkaa, on Palstarinne koet-
tu tärkeäksi.       

Palstarinteellä on pidetty mm. 
virkistyspäiviä yhdessä sosiaali-
jaoston kanssa, järjestetty juhan-
nusjuhlia sekä kävelytapahtumia 
lähialueen luontopoluilla. Keski-
määrin Palstarinteellä on vuosit-
tain käynyt 745 vierailijaa. 

Jaosto on järjestänyt Laaksolah-
den Monitoimitalossa Iloisen ilta-
päivän ja joulujuhlia. Teatteriret-
kiä on tehty Kotkaan ja Kouvolaan, 
kevätretkiä Hankoon, Tammisaa-
reen ja Tuusulaan.

Jaoston puheenjohtaja on Toivo 
Nikander, sihteeri ja rahastonhoi-
taja Pirkko Heikkinen.   

Palstarinne 
Pohjoisen jaoston 

tukikohtana

E

Kesäeloa Palstarinteellä 2004. Toivo Grönlund, Niilo Pank-
ka, Olavi Eriksson ja Toivo Nikander.

Palstarinne on ollut veteraanien käytössä vuodesta 1980 lähtien.

Juhannustanssit Palstarinteellä 2004.
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uoltojaosto-nimisenä aloit-
tanut sosiaalijaosto pe-

rustettiin 4.4.1979 Tapiolassa. En-
simmäinen puheenjohtaja Paula 
Vuorensola on muistellut, että  tär-
keimmiksi tavoitteiksi tulivat vete-
raanien kuntoutus, vapaa-ajan har-
rastusten järjestäminen, sopivan 
virkistyspaikan hankkiminen ja vä-
hävaraisten veteraanien auttaminen. 

Varoja hankittiin alkuvuosi-
na jaoston jäsenten henkilökoh-
taisilla lahjoituksilla, myyjäisil-
lä, kotikonserteilla ja arpajaisilla. 
Niillä kustannettiin muutama kun-
toutus- ja virkistysmatka Viroon. 
Ensimmäisen kuntoutusmäärära-
han 6 300 markkaa Espoon kau-
punki myönsi Espoon Sotaveteraa-
nit ry:lle 1976.                

Sosiaalijaostolla on edelleen yh-
distyksessä keskeinen tehtävä. Se 
järjestää veteraaneille Espoon kau-
pungin myöntämillä määrärahoilla 
ja keräysten tuotoilla monipuolista 
tukitoimintaa, kustantaa avokun-
toutusta, antaa avustusta  jalka-
hoitoon ja silmälasien hankintaan, 
järjestää kuntoutus- ja virkistys-
viikkoja sekä retkiä ja kylpylämat-
koja. Vuonna 2009 käynnistettiin  
keräysvaroilla siivoustuki Lähim-
mäisapu ry:n kanssa. Veteraanin 
avokuntoutusta on vuoden 2008 
alusta lähtien tuettu 400 eurolla 
vuosittain. Veteraaneja on ohjat-
tu piirin tukemaan kuntoutukseen 
Oulunkylän kuntoutuslaitokseen, 
Kisakallioon ja Päiväkumpuun. 
Palstarinteellä jaosto on järjestänyt 
veteraaneille ja omaishoitajille vir-
kistyspäiviä bussikuljetuksineen 
sekä tukenut veljesapuvaroilla vä-
hävaraisia veteraaneja. 

Sosiaalijaostolla on ollut tiiviit 
yhteydet Espoon kaupungin sosi-
aali- ja terveystoimen alaisiin ve-
teraanipalveluihin. Jaosto on ollut 
yhteistyössä kaupungin eri virasto-
jen ja Espoon sosiaalialan oppilai-
toksen kanssa. 

Jäsenistölle vuonna 2008 lähe-
tetyn terveystilannekyselyn vas-
tausten perusteella on tuettu erityi-
sesti heikoimmin toimeentulevia 

Sosiaalijaosto 
toiminut 30 vuotta

H
veteraaneja. Vuoden 2008 aikana 
tuen piiriin on keräysvarojen tur-
vin liitetty myös veteraanien les-
kiä ja omaishoitajia.

Sosiaalijaoston viime vuosien 
toimintaa kuvaavat seuraavat lu-
vut: Vuosina 2004-2008 tuettiin 
536 jäsenen avokuntoutusta sekä 
annettiin 51 jalkahoito- ja 121 sil-
mälasiavustusta. 3-6 kertaa vuo-
dessa järjestetyille kuntoutus- ja 

virkistysviikoille on kutsuttu eri-
tyisesti veteraaneja, jotka eivät ole 
olleet niillä aikaisemmin.       

Jaoston puheenjohtaja on Paavo 
Salo, sihteeri ja varapuheenjohtaja 
Irma Ruuskanen-Sere, rahaston-
hoitaja Helena Luukkonen, kun-
toutusasioiden hoitaja Pertti Siren 
ja tiedottaja Pertti Sassi. Heikki 
Nuutinen oli mukana jo huoltoja-
oston toiminnassa. 

uonna 1980 perustetun 
kalakerhon toimintaan on 

virkistyskalastuksen lisäksi kuulu-
nut ulkoilu ja liikunta. Kalamiehet 
ovat onkineet ja pilkkineet

Espoon vesillä, mutta kalaon-
nea on käyty kokemassa myös 
Tammisaaressa ja Ahvenanmaal-
la. Sotaveteraaniliiton pilkkimes-
taruuskilpailuihin on otettu osaa ja 
kesäjuhlia pidetty Palstarinteellä. 
Yhteistoimintaa on ollut virolais-
ten kalamiesveteraanien kanssa. 
Tukikohtina ovat olleet Rullud-
denin huvila ja Stora Blindsundin 
saari. 

Kerhoon kuului parhaimmil-
laan 30 kalamiestä. Aktiivisten jä-
senten joukko on kuitenkin vä-
hentynyt. Kokouksessa 3.2.2009 
päätettiin Espoon Sotaveteraani-
en 50-vuotisjuhlavuoden kunniak-
si toimia vielä vuonna 2009,  mut-
ta sitten mahdollisesti lopetetaan.

Kalakerhon puheenjohtaja on 
Toivo Grönlund, sihteeri Mart-
ti Ojala ja rahastonhoitaja Anja 
Pettersson.

Kalamiehet ongella 
ja pilkillä 

V

Pitkälläsiimalla saatiin Tammisaa-
ressa 4 haukea ja 32 ahventa. Anja 
Pettersson ja Martti Levänen kan-
tavat saalista.

Maila Pankka, Paula Laitila, Anja 
Pettersson, Hilja Heinonen ja Irene 
Grönlund Palstarinteellä kalaker-
hon kesäjuhlilla 2003.

Pertti Sassi, Helena  
Luukkonen, Pert-
ti Sirén, Irma Ruus-
kanen-Sere ja Paa-
vo Salo.
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ukineuvosto perustettiin 
vuonna 1992 Veikko Sjöb-

lomin aloitteesta. Neuvoston tehtä-
vänä on lujittaa yhdistyksen talou-
dellista pohjaa ja saada toimintaan 
yhteiskunnan eri tahojen päättä-
jiä. Tukineuvoston noin 50 jäsentä 
muodostavat verkoston, jonka toi-
minta perustuu asiantuntemukseen 
ja yhteiskuntasuhteisiin.

Tukikonsertteja

T
Tukineuvosto on järjestänyt eri-

laisia rahankeräyskampanjoita, 
mm. prof. Pentti Lumikankaan 
grafiikkateoksen Alhambran pyl-
väät -vedosten ja Espoon tuomio-
kirkkoaiheisen kirjemerkin myyn-
nin. Neuvosto on antanut tietoja 
sotaveteraanien tarpeista lahjoi-
tuksia ja testamenttia suunnittele-
ville.

Toiminnan näkyvimmäksi osak-
si on käytännössä muodostunut 

vuonna 1999 aloitettu tammikuun 
tukikonsertti Espoon kulttuuri-
keskuksessa. Musiikista on vas-
tannut Kaartin soittokunta Eli-
as Seppälän, Raine Ampujan ja 
Sami Hannulan johdolla. Solis-
teina ovat esiintyneet mm. Mari-
ka Krook, Hannu Jurmu, Jor-
ma Hynninen, Anu Hälvä, Taina 
Piira, Seppo Ruohonen, Päivi 
Nisula, Jyrki Anttila, Mari Palo, 
Arttu Kataja, Cynthia Makris, 
Raimo Sirkiä, Seppo Ruohonen, 
Tiina-Maija Koskela ja Mika Ni-
sula.

Osaksi klassiseen, pääosin kui-
tenkin viihteelliseen musiikkiin 
painottuva konsertti on ollut lähes 
loppuunmyyty. Naisjaosto ja eräät 
muut toimijat ovat hoitaneet lippu-
jen ennakkomyynnin.

Tukineuvoston puheenjohta-
ja on Hannu Särkiö, varapuheen-
johtaja Juha Kurkinen ja sihteeri 
Harri Ala-Kulju. 

Tukineuvoston järjestämässä kon-
sertissa 28.1.09 Kaartin soittokuntaa 
johtivat mus.ev.luutn. Elias Seppälä 
ja mus.yliluutn. Sami Hannula. Solis-
teina esiintyivät oopperalaulajat Tii-
na-Maija Koskela ja Mika Nisula.

Mauri Anttila on ollut aktiivi-
nen toimija Espoon Sotaveteraanit 
ry:ssä siitä lähtien, kun hän tuli jä-
seneksi vuonna 1972. Hän on kuu-
lunut yhdistyksen hallitukseen ja 
sen työvaliokuntaan, ollut sihtee-
rinä ja yhdistyksen ensimmäise-
nä toiminnanjohtajana, toiminut 
useissa jaostoissa ja toimikunnis-
sa sekä Uudenmaan ja Helsingin 
Seudun Sotaveteraanipiirien halli-
tuksessa. 
   Vuonna 1990 Mauri Anttila kut-
suttiin yhdistyksen kunniajäsenek-
si. Hänet on palkittu  mm. kultai-
sella ansiomerkillä ja ansioristillä. 

Anttilan sihteeri- ja toiminnan-
johtajuuden aikana puheenjohtaja 
vaihtui viisi kertaa.

- Jokaisella puheenjohtajalla oli 
omat vahvuutensa, Mauri Anttila 
muistelee. Aatos Avola tunsi pal-

Mauri Anttila 
on ollut 
monessa mukana

jon päättäjiä. Väinö Rantiolla oli 
toimivat yhteydet viranomaisiin ja 
hän oli hyvä organisoija.

John Hongelinilla oli talouden-
hoidon taito ja hän kantoi  erityi-
sesti huolta veteraanien perinnön 
säilymisestä. Veikko Sjöblomil-
la oli vahva liikkeenjohdon tunte-
mus, jota voitiin hyödyntää myös 
veteraanien  yhdistystoiminnoissa. 
Viljo Kasasella oli laaja suhdetoi-
mintaverkko.  

Korsun toimistossa tehtiin kir-
joitustöitä, se oli kokoustila ja 
huomionosoitusten paikka. Siellä 

toimi myös päivystys vielä senkin 
jälkeen, kun Aarno Lammen toi-
minnanjohtajakautena hankittiin 
Ukonvaajasta uusi toimistotila.    

- Muistan lämpimin mielin mo-
nia korsussa töitä tehneitä, eri-
tyisesti Anna Laasolaa, Sirkka 
Kansannivaa ja Unto Poutalaa.

Eräät tapahtumat ovat erityises-
ti jääneet Mauri Anttilan mieleen. 

- Suomen itsenäisyyden 75-vuo-
tisjuhlaa vietettiin Dipolissa. Juh-
lamestarina oli Aarno Lampi ja 
osanottajia 732. Liiton X1 liitto-
juhla pidettiin Helsingissä ja Es-
poossa. Jaostojen toimihenkilöi-
tä koulutettiin laivaseminaareissa, 
koulutuskeskus Ellivuoressa ja 
Peurangalla.

- Ajan myötä ja veteraanien 
ikääntyessä toiminta on jonkin 
verran muuttunut. Kun veteraa-
nit olivat nuorempia, Tukholman- 
matkoillekin tuli useita satoja 
veteraaneja. Nyt osallistutaan pää-
osin päivän retkiin. Suosituimmik-
si ovat tulleet maanantaiesitelmät, 
konsertit ja teatterikäynnit.

Niilo Ihamäki
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oitinyhtye perustettiin 
vuonna 1989. Jo aiemmin-

kin soittamista harrastaneet vete-
raanit olivat soitelleet erilaisissa 
kokoonpanoissa. Perustamisvai-
heessa työnimenä käytettiin sota-
veteraaniorkesteria, mutta kun se 
tuntui liian juhlalliselta ja vaatival-
ta, nimeksi otettiin soitinyhtye.

Ensimmäinen puheenjohtaja oli 
Timo A. Tikkanen. Syksyllä 1998 
puheenjohtajaksi tullut Eino Luos-
tarinen jatkaa tehtävässä edelleen. 
Taiteellinen johtaja on harmonik-

Soitto on raikunut 
20 vuotta

kaa soittava Seppo Korhonen. 
Luostarinen soittaa rumpuja ja lau-
laa, Seppo Lyyjynen kosketinsoit-
timia. Puhallinsoittimien osuutta 
hoitavat Esko Järvinen (saksofo-
ni ja klarinetti), Pentti Hämäläi-
nen (huilu ja saksofoni) ja Veik-
ko Koskinen (klarinetti). Veikko 
Lappalainen ja Kimmo Kainu-
lainen näppäilevät kitaraa. Lasse 
Nurmi soittaa bassoviulua, Kei-
jo Huotari ja soitinyhtyeen sih-
teeri Aulis Javela soittavat harmo-
nikkaa. Laulusolistina on sopraano 
Riitta Teikari. 

Yhtye on soitellut veteraani-
en tansseissa ja joulujuhlissa sekä 
esiintynyt erilaisissa muissa yh-
distyksen ja piirin tilaisuuksis-

sa, vieraillut mm. Kaunialassa ja 
keikkaillut eri puolilla Uuttamaa-
ta. Kaikkiin soittimiin löytyy aina 
soittaja, vaikka joku olisi estynyt-
kin.

- Monilla soittajilla on pitkä ko-
kemus. Eräät hankkivat jo opis-
kelurahojaan soittamisella. Nyt 
emme peri mitään korvausta. Pal-
kan saame siitä, että vaistoamme 
kuulijoiden viihtyvän seurassam-
me. Soittajan saama hyvä mieli on 
rahaa arvokkaampaa, Eino Luosta-
rinen vakuuttaa.                                                        

S

Soitinyhtye hioo ohjelmaansa Aar-
nivalkean koululla.
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Puheenjohtajat
Toivo Jauhiainen 1964-66
Jussi Poutanen 1967-68
Aatos Avola 1969-86 
Väinö Rantio 1986-87
John Hongelin 1988-90
Veikko Sjöblom 1991-92
Viljo Kasanen 1993-96
Yrjö Hassi 1997-2000
Veli Rautoja 2001-2005 
Eino Luostarinen 2005- 

Toiminnanjohtajat
Mauri Anttila 1990-96
Aarno Lampi 1997-98
Terttu Tammero 
(vs. 12.8..-16.9.98)
Olli Ollila 1998-2004
Eero-Juhani Juhola 2004-

Taloudenhoitajat
Helena Luukkonen 1993-2001
Marja Nurmisalo 2001-

Kunniapuheenjohtajat

Aatos Avola 1986
Wiljo Wathen 1996
Viljo Kasanen 1997 

Kunniajäsenet

Anttila Mauri
Arminen Pirkko
Granlund Ossi
Granlund Yrjö
Hyppänen Lauri
Ihamäki Niilo
Joensuu Unto

Järvi Lenno
Kahra Yrjö
Laakasuo Risto
Lampi Aarno
Luostarinen Eino
Mustonen Maj-Lis
Nikander Toivo
Perta Reino
Poutala Unto
Räsänen Auvo
Salo Paavo
Tonttila Leo
Valtanen Jaakko
Velakoski Yrjö
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erinteensiirron koulutyö-
ryhmän perusti vuonna 

1996 neljä entistä rehtoria  (Kyösti 
Kaskirinne, Pekka Kontu, Eino 
Luostarinen ja Jarmo Nyström). 
Tarkoitus oli välittää nuorisol-
le tietoja sodan ajan kokemuksis-
ta. Ryhmän puheenjohtajana toimi 
Pekka Kontu ja sihteerinä Leena 
Lehtinen.

Jo ennen ryhmän perustamis-
ta eräät veteraanit olivat vierailleet 
kouluissa pitämässä historiantun-
teja ja puhumassa koulujen itse-
näisyyspäiväjuhlissa tai kansalli-
sen veteraanipäivän tapahtumissa. 
Ryhmä laati koululle myös tekste-
jä aamunavauksiin. Ensimmäiset 
vierailut tehtiin Kaitaan ja Merito-
rin kouluihin vuonna 1994.

Perinteensiirron koulutyöryh-
män edustajat vierailivat 1997 
Viherlaakson koulun itsenäi-
syyspäivän juhlassa. Sen jälkeen 
kouluvierailuja on tehty koulu-
jen pyynnöstä useisiin Espoon ja 
Kirkkonummen kouluihin. 

- Käynneillä havaittiin, että oli 
menetetty sukupolvi, jolla oli vä-

Perinteensiirtoa 
nuorille

P

häiset tiedot siitä, mitä sodan ai-
kana ja sen jälkeen oli tapahtunut, 
kertoo koulutyöryhmän puheen-
johtajana vuodesta 2002 lähtien 
toiminut Jarmo Nyström.

Päivänavaustekstien lisäksi  laa-
dittiin karttapiirros rajojemme 
muutoksista ja toimitettiin kirja-
nen Sotaveteraanien perintö – it-
senäinen isänmaa,  joka jaettiin 
myös asevelvollisille ja rippikou-
lulaisille. Sen jatkoksi perinteen-
siirron koulutyöryhmä julkaisi 
kirjasen Itsenäinen isänmaa – ra-
kentava kansa. 

Jarmo Nyströmin mukaan kir-
ja muistuttaa, ettei veteraanien työ 
isänmaan hyväksi loppunut silloin, 
kun viimeinen laukaus oli ammut-
tu. Kirja kertoo myös sotakorvauk-
sista, Porkkalan vuokra-aluees-
ta, Stella Polariksesta, evakoista ja 

Laajalahden asuttamisesta.
Ryhmän julkaisutoimintaan on 

kuulunut vuodesta 2002 lähtien 
myös Perinneviesti, jota on toimi-
tettu kansallisen veteraanipäivän 
ja itsenäisyyspäivän aikaan. Tä-
män vuoden ensimmäinen numero 
kertoo talvisodan syttymisestä ja 
sodan tapahtumista. Itsenäisyys-
päiväksi toimitettava lehti keskit-
tyy toisen maailmansodan aikaan.

Lehti jaetaan Espoon, Kirkko-
nummen ja Kauniaisten kouluille. 
Painos on vaihdellut 14 000 ja 16 
000 välillä.

Alkuperäisenä pysyneeseen  
ryhmään liittyi sihteeriksi vuonna 
2000  Eero-Juhani Juhola.

Perinteensiirto -lehti kertoo vete-
raanien kokemuksista ja arvomaa-
ilmasta nykynuorisolle.

Jarmo Nyström on perinteensiirron 
koulutyöryhmän puheenjohtaja.

n
ii

l
o

 i
h

a
m

ä
k

i



31

uonna 1985 perustettu va-
listusjaosto on järjestänyt 

maanantaisin esitelmätilaisuuksia 
Tapiolan palvelukeskuksessa. Ta-
voitteena on veteraanien henkisen 
vireyden ylläpito ja tiedonsaanti 
merkittäviksikoetuista aiheista. 

Lääketiede, erityisesti ikään-
tymiseen sekä terveystietoon liit-
tyvät aiheet ovat korostuneet ja 
saaneet runsaasti kuulijoita. Mui-
ta teemoja ovat olleet mm. sodan 
ajan historia, turvallisuuspolitiik-
ka, valtionhallinto, maanpuolus-
tus ja kriisiaikoihin varautuminen 
sekä kulttuuriaiheisina mm. kirjal-
lisuus, teatteri ja musiikki. 

Esitelmöitsijöinä 
huippuasiantuntijoita

V

Monet esitelmöitsijät ovat ol-
leet alansa huippuasiantuntijoita: 
valtionhallinnon virkamiehiä, up-
seereita ja johtavissa asemissa ole-
via yhteiskunnallisia vaikuttajia 
tai muuten kiinnostavia persoonal-

lisuuksia. Kaikki ovat esiintyneet 
korvauksetta.

Esitelmöitsijöinä ovat olleet 
mm. Riitta Uosukainen, Mat-
ti Vanhanen, Mikko Heikka, 
John Vikström, Esko Aho, Pär 
Stenbäck, Jyrki Katainen, Paa-
vo Lipponen, Jacob Söderman, 
Riitta-Liisa Paunio, Päiviö Tom-
mila, isä Mitro, Kyllikki For-
sell, Pirkko Lahti, Aira Samulin 
ja Jorma Uotinen. Lääketieteen 
huippuasiantuntijoina on kuultu 
mm. prof. Leena Palotietä, yli-
lääkäri Ari Leppäniemeä ja prof. 
Reijo Haapiaista.

Kuulijoita on ollut 140-250. Ti-
laisuudet ovat myös sosiaalinen ta-
pahtuma.

Valistusjaoston puheenjohta-
ja on Hannu Särkiö, varapuheen-
johtaja Jaakko Seiro, sihteeri, tie-
dottaja ja rahastonhoitaja Erkki 
Sipilä.

Emerituspiispa John Vikström pu-
hui hyvän elämän tunnusmerkeistä.

Valistusjaoston maanantaiesitel-
mät keräävät runsaasti kuulijoita. 
Kuvassa 18.2.-08  kommodori Veijo 
Taipalus, aihe Rannikon puolustami-
nen tänään,  pj. Hannu Särkiö, Jaak-
ko Seiro, Eino Luostarinen, Juhani 
Yli-Rantala, Jaakko Valtanen ja Ris-
to Laakasuo. – Kuva Erkki Sipilä.
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uonna 1996 perustetun sep-
pelejaoston edustajat ovat 

olleet saattamassa joukosta pois-
tuneita. Omaisten toivomuksen 
mukaan jaosto on toimittanut siu-
naustilaisuuteen vaihtoehtoisesti 
seppeleen, hautakiveen kiinnitet-
tävän tammenlehvän, sotaveteraa-
nijärjestön tunnuksen tai osanotto-
adressin.

Siunaustilaisuudessa veteraa-
nien seppelettä laskettaessa urku-
ri soittaa omaisten suostumuksen 
mukaisesti Veteraanin iltahuudon 
tai Suomalaisen rukouksen ja sen 
jälkeen lausutaan: Isänmaa, jonka 
itsenäisyyttä olit kerran puolusta-
massa, ottaa sinut syliinsä. 

uonna 1992 perustetun 
Kirkkonummen jaoston toi-

minta-ajatuksena on ollut huo-
lehtia Kirkkonummella asuvien 
sotaveteraanien ja heidän puoli-
soittensa kuntoutuksesta, virkis-
tyksestä ja toimeentulosta sekä 
ylläpitää jäsenten yhteenkuulu-
vuutta, yhteisvastuuta ja isänmaal-
lista henkeä.

Jaosto on järjestänyt näytte-
ly-, teatteri- ja kartanoretkiä Ete-
lä-Suomessa sekä Virossa ja Lat-
viassa.  Kunnan kustantamaan 
terveysmatkaan ulkomaille on 
vuosittain päässyt muutama vete-
raani. Mm. Masalan lukion oppi-
lailta on saatu lahjavaroja.. 

Veteraanit ovat tavanneet seu-
rakuntatalon takkahuoneessa ke-
väisin ja syksyisin 4 x 4 kertaa. 
Tiistaisin on pidetty juttutuokioi-
ta ja vuoden 2009 alusta lähtien on 
kuukauden ensimmäisenä tiistai-
na kokoonnuttu yhteiselle lounaal-

Takkailtoja ja 
juttutuokioita 

Kirkkonummella

V

le. Jaoston 17-vuotiskahvit juotiin 
18.2.2009 yhdistyksen 50-vuotis-
juhlavuoden yhtenä paikallisena 
tilaisuutena. Juhlaväkeä oli 60.

Kansallisena veteraanipäivänä 
kunta on tarjonnut juhlalounaan ja 
jouluna jouluaterian.

Jaoston edustajat ovat olleet kut-
suntatilaisuuksissa ja Upinniemen 
valatilaisuuksissa sekä Kirkko-

nummen veteraaniasiain neuvotte-
lukunnassa ja kunnan yhteistyöjär-
jestöissä.

Jaostossa on vuonna 2009 jäse-
ninä 42 veteraania. Puheenjohta-
ja ja sihteeri on Raimo Elonsalo, 
rahastonhoitaja Jussi Luutonen 
ja tiedottaja Jorma K. Hakala. 
Matkavastaavina toimivat Pirkko 
Luutonen ja Kaarina Uotila.

Aarne Laasonen siunasi Ilmari Korven 11.8.07 Tapiolan kirkossa. Leo Tont-
tila, Eino Luostarinen ja Mauri Anttila laskivat veteraanien havuseppeleen.

Kirkkonummelaiset viettävät pikkujoulua 23.11.2007

Havuseppele 
viimeiseen iltahuutoon 

kutsutuille

V

Muutamissa siunaustilaisuuk-
sissa seppeleenlaskijat ovat omais-
ten toivomuksesta toimineet myös 
kantajina.

Jaoston puheenjohtaja Jouni 
Rainto kertoo, että seppele on pys-

tytty toimittamaan, vaikka omaiset 
ovat sitä pyytäneet siunauspäivän 
aamuna. Nauhatekstien valmista-
misessa on ollut ongelmia.

Jaoston varapuheenjohtaja on 
Eero Mansen.
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Kevätkokouksessa kunniajäsenek-
si kutsuttu Reino Perta on synty-
nyt Vaasassa 28.8. 1923. Isä kuo-
li, kun Reino oli 3-vuotias. Isä oli 
Vaasan läänin palveluksessa, josta 
hänellä oli virka-asunto. Sieltä oli 
lähdettävä, tosin vasta sitten, kun 
uusi oli tiedossa. Äidillä oli hyvä 
ammatti ja onneksi hän sai lapsi-
en johdosta kohtuullisen eläkkeen. 
Töitä hänellä oli tarjolla heti, mut-
ta pulmana oli kolme pientä lasta, 
joiden hoito oli vaikea saada koh-
tuuhintaan.

Asuimme tilapäisesti mummon 
luona pari vuotta, hänellä oli iso 
talo Ylistarossa. Kun äidin sisar 
muutti Helsinkiin, ongelmat ratke-
sivat. Lapset saivat tutun ja hyvän 
hoitotädin. Tätä jatkui aina siihen 
asti, kun nuorin meistä oli 8-vuo-
tias. Se oli hyvää aikaa ja jatkui 
edelleen, sillä äiti oli hyvä kasvat-
taja. Vaikka ei rahaa liiemmälti ol-
lut, kuitenkin urheiluharrastuksiin 
ja askarteluun sitä löytyi.

Rrino Perta muistelee 
elämäänsä
Lapsuuteni vietin Rööperissä, Pu-
navuoren kaupuginosassa, kertoo 
Reino. Talvisodan aikana hiihdet-
tiin paljon pitkiä hiihtolenkkejä ja 
hyppyritkin tuli tutuksi. Jalkapallo 
kuului myös harrastuksiin.  

Askartelin lennokkien tekoa ja 
kanootin rakensin äidin luvan saa-
tuani – keittiössä. Kun talvisota 
tuli, äiti lopetti liikkeensa Iso-Roo-
bertinkadulla.

Lähdimme koko perhe Pusu-
laan äidin toisen sisaren luokse. 
Viihdyin siellä pari viikkoa ja läh-
din Helsinkiin väestönsuojeluteh-
täviin. Tuli 13.3. 1940. Talvisota 
päättyi. Menin töihin autokorjaa-
molle tavoitteena saada käytän-
nön kokemus teknillistä koulua 
varten. Minut hyväksyttiin, mutta 
sitten tulikin pieni muutos suunni-
telmiin – jatkosota, johon oli men-
tävä ennen koulun jatkamista. Sain 
panssarikoulutuksen, ja 5 kompp. 

1 joukkueen johtovaunun ajajana 
olin haavoittumiseeni asti.

Sitten tultiin tilanteeseen ve-
täytyessämme Karjalan kannak-
selta Suulajärven lentokentän ase-
mista. Tiet oli poikki ja piti kiertää 
metsäteitä pitkin ja tulla Viipuriin 
pohjoisen kautta. Tehtävänä oli 
osallistua Koiviston tien vetäyty-
mistaisteluun tukemalla jääkäri-
joukkojen sivustoja. 

Kahakka Yläsommella rau-
tatieristeyksessä penkan ta-
kana
Irtautumista odotettiin ja huomat-
tiin, että ryssät menee jo ohi am-
puen liikkuvasta vaunusta. Samoin 
myös hengissä selvinneet jääkä-

rit olivat lähteneet meille ilmoit-
tamatta – unohtui, kun kiire tuli. 
Pari kilometriä ajettua näin isoh-
kon kiven, päätin ajaa yli. Silloin 
pamahti ja välähti. Sitten sammui 
muisti. Heräsin Jsp:llä, vieressä 
kakkosampuja, jonka jalka oli ir-
ronnut. Hän ja tykkiampuja saivat 
sankarikuoleman. Siihen katke-
si hyvä toveruus suunnitelmineen, 
mitä teemme sodan loputtua yh-
dessä. Oli kuulemma oma tykki, 
joka ampui. Meidän joukkueen-
johtajan ja minun  onni oli, kun ty-
kinammukset olivat meiltä loppu-
neet, niistä olisi voinut tulla suuri 
paukku. Naapurivaunun ajaja ja 
vaunun johtaja menettivät kum-
pikin toimintakykynsä – hermot 
pettivät. Vaunun ampuja Jaakko 
Hintikka ”tarttui puikkoihin”, ajoi 
viereemme kovan tulituksen aika-
na.  Ampujat, jotka haavoittuivat 
kuolettavasti, oli jo viety pois. Jas-
ka avasi vaunumme ajajan alaluu-
kun ja kas vaan ”siellä se Reiska 
vetelee unia”. Hän veti minut tyk-
kimiesten avulla ja vei vaunun ta-
kapanssarin päällä Jsp:lle. Ilman 
Jaskaa tuskin olisin elossa. Tapaan 
Jaskan kesällä Parolassa PS.Pr:n 
perinnepäivillä. Kaksi kuukautta 
vietin sairaalassa. Lapin sodassa 
olin tietöissä Lapissa, koska PS.-
vaunuilla ei voitu toimia.

Siviili koitti marraskuun lo-
pussa 1944
Sain opiskelut päätökseen. Työ-
paikka oli valmiina. Reino ja Katri 
solmivat avioliiton 5.5. 1946. Per-
heeseen syntyi kaksi lasta ja kaksi 
poikaa, naurahtaa Reino. Työaika-
na toimin Riekkokerhon puheen-
johtajana Lapissa työnantajan 
rakennuttamalla henkilökuntama-
jalla. Olin myös kova pilkkimies, 
tuli tammukkaa ja isoa harjusta. 
Joskus saukot olivat tyhjentäneet 
joen kalat.

Kirkkonummelle muutimme 
1974. Eläkkeelle siirryin 1.päi-
vä syyskuuta 1983. Eteläiseen ja-

Reino Pertan elämän 
rakennuspuut

Reino Perta toimi joukkueen johto-
vaunun ajajana.
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ostoon liityin 1985, jolloin toimin 
sihteerinä, myös Katri tuli silloin 
mukaan. Järjestettiin Heikinkillas-
sa tanssia Katrin hoitaessa kanttii-
nia. Myös hallituksen sihteerinä 
toimin kaksi vuotta.

Kirkkonummen jaosto perus-
tettiin sitten 1992. Jaakko Jaska-
ri toimi aluksi puheenjohtajana ja 
minä sihteerinä 1992-1998, kertoo 
Reino. Vuodet 1999-2003 toimin 
jaoston puheenjohtajana. Panssa-
rikillassa olen vielä mukana. Olin 
aiemmin myös hallituksessa.

Olen askarrellut 14 Renault-pie-
noispanssarivaunua, joita annettiin 
ansioituneille PS-veteraaneille. 
Poikkeuksena kenr. Ari Puheloi-
nen, entinen PS.prikaatin komen-
taja, joka jo PS.-pataljoonan ko-
mentajana ollessaan huomioi aivan 

erityisesti meidät veteraanit. Re-
nault -pienoismallit ovat pronssi-
valua.

Puutöitä on tullut tehtyä, kaa-
pin ja kirjahyllyn sekä lukemat-
toman määrä kauhoja. Vähän tak-
kuamista on ollut. Tärkeätä, että 
on kavereita ja tekemistä, kertoo 
Reino. Omaishoitajana olin viisi 
vuotta. Nyt Katri on Lehmuskar-
tanossa ja Reino pitää taloa Em-
ma-kissansa kanssa Emman  hoi-
taessa myyrät ja Reinon taloa ja 
Emmaa.

Kuinka päiväsi tästä jatkuu? 
Lähden tästä Katrin luokse, siellä 
menee kolme tuntia, loppupäivä 
menee veneen kunnostamisessa.
     

Raimo Elonsalo 
Reino Perta oli Kirkkonummen jaos-
ton sihteerinä 1992-1998 ja puheen-
johtajana 1999-2003

Pikapuhelu

Espoolaisille ev.luterilaiseen 
kirkkoon kuuluville sotavete-
raaneille myönnettiin maksuton 
hautapaikka vuonna 1974. Myö-
hemmin sama oikeus myönnet-
tiin myös lotille, miinanraivaajil-
le ja ev.luterilaiseen seurakuntaan 
kuulumattomille sotaveteraaneil-
le ja eräille muille Suomen sotiin 
liittyvissä tehtävissä palvelleille. 
Viimeksi maksuton hautapaikka 
myönnettiin vielä Neuvostoliiton 
partisaani-iskujen kohteiksi joutu-
neille henkilöille sekä 1939-45 so-
dissa kaatuneiden leskille. Oikeus 
maksuttoman haudan maanpinnan 
hoitoon alkoi 1996.

Erään veteraanin omaiset eivät 
tienneet tästä käytännöstä ei-
vätkä saaneet maksuvapautta. 
Toimistosihteeri Karola Käm-
pe Espoon seurakuntayhtymän 
hautatoimistosta, voidaanko 
maksuvapautus myöntää takau-
tuvasti?

Kyllä! Jos veteraanin haudan 

maanpinnan hoidosta on vuoden 
1996 jälkeen peritty maksuja,
voidaan ne pyynnöstä palauttaa. 
Yleinen tapa on, että ennen vuotta 
1925 syntyneiden hautauksesta so-
vittaessa tiedustellaan säännönmu-
kaisesti, onko vainajalla tai hänen 
aviopuolisollaan rintamapalvelu-
tunnus. Todiste maksuvapautuspe-
rusteesta tulee tällöin esittää.

Mitä veteraanien hautausten 
maksuvapautus tarkoittaa?

–    Se tarkoittaa maksutonta hau-
tapaikkaa 25 vuoden hallinta-
ajaksi, haudan avaamista ja peit-
tämistä sekä maanpinnan hoitoa. 
Maksuvapautus koskee veteraa-
nien ja lottien aviopuolisoa siten, 
että molemmat puolisot haudataan 
samaan hautaan. Maksuvapautus 
ei koske vuosien 1939-45 sodissa 
kaatuneen lesken uutta puolisoa.

Voidaanko hautapaikan hallin-
ta-aikaa jatkaa 25 vuoden jäl-
keen?

Kyllä. Jos omaiset niin haluavat, 
niin hallinta-aikaa jatketaan.
Jatkoajasta peritään maksu nor-
maalein perustein.

Niilo Ihamäki

Uljas Marttinen saavutti sadan 
vuoden iän heinäkuun 9. päivänä. 
Reipas juhlija sai vastaanottaa mo-
nia onnitteluja.

Uljas Marttinen
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Talvisodan aikainen sotavan-
keus oli Toivo Matilaiselle niin 
traumaattinen elämänvaihe, että 
vasta  lähes 70 vuoden kuluttua 
hän pystyy siitä puhumaan. Ma-
tilainen joutui vangiksi helmi-
kuun 20. päivänä 1940 Kämärän 
maastossa ja vietiin Siestarjoel-
le perustetulle vankileirille. Tal-
visodan rauhanteon jälkeen van-
keja ei välittömästi vapautettu, 
vaan heidät kuljetettiin Uralin 
taakse Grasovietskiin.

Kohtalokkaan helmikuun päivän 
tapahtumat jäivät lähtemättömästi 
Toivo Matilaisen mieleen.

- Ensimmäinen ajatus siinä ti-
lanteessa oli, että nyt minut am-
mutaan. Elämä päättyy tähän. Sa-
malla toteutui se, jonka kerrotaan 
kuolemanhädässä tapahtuvan;  ih-
minen näkee siihenastisen elämän-
sä kulkevan kuin filminauhana. 
Muutamassa sekunnissa näin mi-
nullekin tapahtui.  

Tykistön viestiupseerin koulu-
tuksen saanut Toivo Matilainen 
palveli parikymppisenä vänrikki-
nä tulenjohtajana talvisodan Sum-
massa. Hän oli helmikuussa ollut 
toipumislomalla ja palannut lo-
malta vähän myöhästyneenä  juni-
en epävarman kulun vuoksi. 

- Minut määrättiin heti tulenjoh-
topaikalle. Helmikuun 20. päivänä 
olin kaverini, vahtolaisen aliker-
santin kanssa vapaavuorolla nuk-
kumassa korsussa.  Kun herättyä-
ni kurkistin ulos, näin venäläisiä 
panssarivaunuja  ja   miehiä tar-
peillaan korsumme edessä. Odotte-
limme hiljaa pari tuntia ja tarkkai-
limme, huomataanko meitä. Sitten 

Vangiksi joutuminen oli 
traumaattinen kokemus

päätimme, että lähdemme ulos ja 
yritämme päästä tulenjohtopaikal-
le Terojoen  laaksoa pitkin. Ulkona 
näimme kolme panssaria ja yllä-
tykseksemme vielä kymmenkunta 
muuta panssaria tulossa takaapäin. 
Kun meidät  huomattiin,  panssa-
rista ammuttiin tykillä ja koneki-
väärillä. Näin että kaveri hävisi ja 
minultakin meni taju. Heräsin sii-
hen, kun huudettiin stavai! nou-
se!  Minut raahattiin vaunun luo  
ja pudotettiin luukusta kuljettajan 
ja ampujan viereen. Panssari läh-
ti liikkeelle ja ajoi pienen matkan. 
Sitten piti nousta kuorma-auton 
lavalle. Auto vei paikkaan, jonka 
tunsin Perkjärven tykistöleiriksi. 

Seuraavana aamuna Toivo Ma-
tilainen kyydittiin Raivolaan pie-
neen  metsänvartijan mökkiin, jos-
sa Matilaista pidettiin yksin  kuusi 
päivää. Kuulusteluissa tiukattiin 
tietoja joukko-osastoista ja ko-
mentajista, mutta Matilainen vas-
tasi totuudenmukaisesti, ettei hän 
tiedä niistä.

Muonana oli useimmiten kaali-
keittoa tai puuroa, johon oli lisätty 
lihaa. Teen kanssa sai paksun pa-
lan limppua.

- Muona oli ihan kohtalaista.
Yksi vanhempi vartija yllätti 

vangin eräänä yönä.
- Hän toi pienen nyytin. Sii-

nä oli hänen  muona-annoksistaan 
säästämäänsä sokeria ja omenoita. 
Ne piti tarkasti piilottaa vartijoilta.

Aika tuntui pitkältä, kun mitään 
luettavaa ei annettu.

- Lauleskelin koulussa oppimia-
ni lauluja. Virsiäkin veisailin ulko-
muistista. Koko siihenastinen elä-

mä kertautui taas mielessä.
Raivolasta tuli siirto Siestar-

joelle. Sinne oli koottu muitakin 
suomalaisia vangiksi joutuneita. 
Kuulusteluja jatkettiin tutuin kysy-
myksin ja yhtä niukin vastauksin. 
Propagandistisia elokuvia esitet-
tiin. Kotiin kehotettiin kirjoitta-
maan, mutta se ei kannattanut, sil-
lä kirjeet eivät menneet perille. 
Ilmeisesti niistä haluttiin vain tie-
toja, joista olisi saattanut olla jo-
tain hyötyä. 
   
Siperiaanko meitä viedään?
 Kun ilmoitettiin, että rauha on teh-
ty ja vangit pääsevät kotiin, tulikin 
yllätys.

- Meidät rahdattiin junaan. Mut-
ta sen sijaan, että juna olisi läh-
tenyt  Suomeen päin, se lähtikin 
itään. Ihmettelimme, että Siperi-
aanko meitä viedään.

Uralin takana sijaitsevasta Gra-
soviestkistä miehet vietiin Korni-
lovin luostarin ympärille perus-
tettuun leiriin. Siellä kului kolme 
viikkoa kotiin paluuta odotellessa. 

Miehiä taivuteltiin jäämään 
Neuvostoliittoon.

- Kuultuaan, että olen metsätie-
teen ylioppilas, suomea moitteet-
tomasti puhuva mies tarjosi alue-
metsänhoitajan virkaa.

Vapaus koitti huhtikuun puoli-
välissä. Kotimatkaa tehtiin jo ta-
vallisilla junilla eikä härkävau-
nuilla, kuten siihen asti. Suomen 
puolella lotat olivat vastassa ja hei-
dän ruokatarjoilunsa  maistuivat 
nälkiintyneille miehille. Nyt edes-
sä oli karanteenileiri Kallion kan-
sakoululla. Kahden viikon  jälkeen 
Toivo Matilainen palasi jatkamaan 
asepalvelustaan ja vapautui heinä-
kuussa 1940. Kesällä 1941 alkoi 
uusi palvelus.

Vankileirin kuulustelijat olivat 
varoittaneet, ettei Suomeen palat-
tua tule puhua kielteisesti Neuvos-
toliitosta. ”Meillä on pitkä käsi”, 
he uhkailivat.   

Niilo Ihamäki
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Tiistaina 26. toukokuuta lukaistua-
ni Helsingin Sanomia ja tehtyäni 
aamutoimet valmistauduin pieni-
muotoisen kirjeen kirjoittamiseen. 
Puhelin soi. Tämän ystävän kanssa 
keskustelin meille monista tärkeis-
tä asioista. Hän kertoi, että heidän 
kuoronsa lähtee konsertoimaan Is-
lantiin. Canzonetta Nova on kama-
rikuorosta oratoriokuoroksi kasva-
nut järvenpääläinen kuoro.

Minä innostuin kertomaan, että 
minä olin Islannissa vuonna 1963. 
Matka oli Pappisliiton matka. 
Mikkelin piispa Osmo Alaja oli 
Suomen virallinen edustaja Skal-
holtin tuomiokirkon vihkiäisissä. 
Hänen vaimonsa ja sisarensakin 
olivat mukana. Matkalla meitä oli 
kaikkiaan nelisenkymmentä. Ker-
roin Raunolle, että minulla oli ilo 
valokuvata silloinen presidentti-
pari Asgeir Asgeirsson ja että mi-
nulla on dioja siltä matkalta. Pää-
tettiin palata asiaan. Toivotin vain 
hyvää matkaa.

Minulla on tapana panna aina 
uusi asia heti vireille. Kaapit ovat 
täpösen täynnä matkadioja. Ar-
velin Islannin dialaatikoiden ole-
van kaapiston alalaatikossa. Epäi-
lin istuutua lattialle, mutta istuin 
kuitenkin. Diat eivät olleetkaan 
siinä laatikossa. En päässyt ylös. 
Alkoi selällään vaellus huonees-
ta toiseen. Yritin nousta molempi-
en makuukamarien sängyille, olo-
huoneen sohvalle, vessan tangosta 
vetämällä nousta jaloilleni. Niin 
jatkoin vaelluskierrostani. Kun 
makasin lattialla, ajattelin, ettei 
tämä voi olla totta. Eräs toimittaja 
soitti ja kerroin hänelle tilanteen. 
Hän tuntui huolestuvan. Minä va-
kuutin hänelle, ettei mitään hätää. 
Minä pääsen ylös. En saanut kä-
siini uutta puhelinkirjaani. Turha 
olisi ollut ketään ulkopuolista hä-
tyyttääkään, sillä minulla oli tur-

valukkokin kiinni ja avain sisäpuo-
lella lukossa. 

Soitin naapuri-Matille (Lah-
ti), jonka puoleen olen kääntynyt 
ongelmissani. Kerroin Matille ti-
lanteen ja sanoin: ”Tilaa aamulla 
lukkoseppä!” Matti sanoi, että ti-
laa sen tänä iltana. Minä ehdotto-
masti kielsin. Sanoin, ettei minulla 
ole mitään hätää, sillä makaan ruo-
kailuhuoneen lattialla ja puhelin 
on vieressäni. Matin vaimo Raija 
sanoi, etteivät he voi nukkua, jos 
minä makaan lattialla. Suurkiitos 
Matti ja Raija!

Sitten alkoi tapahtua
Tuli lukkoseppä ja Länsi-Uuden-
maan pelastuslaitoksesta kak-
si sympaattista miestä klo 20.57. 
Ammattitaidolla he nostivat minut 
seisomaan. Olin ikionnellinen, että 
seisoin jaloillani. Ne pitivät minut 
pystyssä. Kun sain rollaattorin kä-
siini, ei riemulla ollut rajoja. Am-
bulanssimiehet olisivat vieneet mi-
nut sairaalaan tutkittavaksi, mutta 
sanoin, ettei minulla ole mitään 
hätää. Aamulla voi olla vaikeuksia 
nousta sängystä, mutta ei ole mui-
ta ongelmia. He olivat huolissaan 
minun syömisestäni. Onneksi mi-
nulla oli kolme laatikkoa Vihreitä 
kuulia. Lukkoseppä oli jo poistu-
nut. Virallisessa raportissa: potilas 
luovutettu 22:39.

Koko operaatio oli erittäin sym-
paattinen ja ammattitaitoinen. Kii-
tos!

Välittämisen 
päivä

Raijan kanssa valitsimme kevy-
en yöpaidan; oli pukeutumisongel-
mia. Poistin kylpyhuoneen lattialta 
maton ja otin suihkun. Oli valmis-
ta ruokaa. Söin. Kävin nukkumaan 
ns. äidin huoneeseen. Sängyn vie-
reen laitoin tuolin ja siihen puheli-
men. Jätin pöytälampun palamaan, 
sillä nukuinhan vieraassa huonees-
sa. Pääsin aamulla sängystä melko 
hyvin. 

Mitä tästä opin? Ei olisi pitä-
nyt jättää avainta lukkoon, että oli-
sin saanut apua niiltä, joilla olivat 
avaimeni. Suostun rannekkeeseen 
ja kauppa-asioiden järjestämiseen.
Lähetin Raunolle pienen Islanti-
oppaan ja lehtileikkeitä.
Espoo 13.6.2009

Hilda Laasonen

Kun tarvitset apua
Arvioi ensin, oletko loukkaantu-
nut. Mikäli kivut ovat kovia, luut 
tuntuvat murtuneen tai vuodat run-
saasti verta, ainoa mahdollisuus on 
soittaa puhelimella numeroon 112 
tai käyttää hankkimaasi turvaran-
neketta. Kun numerossa vastataan, 
älä sulje puhelinta ennen kuin saat 
siihen luvan. Jos olet julkisella 
paikalla, huuda apua riittävän voi-
makkaasti, että muutkin uskovat 
tilasi vakavuuden. Luonnollisesti 
voit kotonasi pyrkiä herättämään 
naapurien huomion huutamalla ja 
kolistelemalla esimerkiksi patte-
reita.

Jos vakavaa loukkaantumista ei 
tapahtunut, arvioi, pääsetkö oma-
toimisesti ylös ja miten. Kannat-
taa miettiä, voitko ryömiä paik-
kaan,  josta on helpompi nousta. 
Esimerkiksi tukevaan sänkyyn tai 
sohvaan saattaa olla mahdollista 
vetää itsensä. Makuuasennosta voi 
sitten yrittää kiepauttaa itsensä is-
tumaan.

Jos et pääse ylös, mutta puhelin 
on käytettävissä, voit ottaa yhteyt-
tä kuntasi sosiaalitoimen ilta- tai 
yöpartioon, ystäviisi ja naapurei-
hin. Jollei muu auta, soita 112:een. 
Vaikka hätäkeskuksesta ei välittö-
mästi voitaisi lähettää apua, saat 
neuvoja ja apuakin, vaikka ehkä 
joudut odottamaan. 
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ESPOON  
SOTAVETERAANIT RY
Vaalivaliokunta

Yhdistyksen kevätkokouksessa 
30.3.2009 asetettu vaalivaliokunta 
on valiokunnan ohjesäännön mu-
kaisesti valmistellut ehdotuksen 
syyskokouksessa vuonna 2009 toi-
mitettaviin vaaleihin.

Valiokunta, johon ovat kuulu-
neet Pekka Tuomisto puheen-
johtajana, Eero-Juhani Juho-
la sihteerinä ja jäseninä Maj-Lis 
Mustonen, Unto Poutala, Yrjö 
Velakoski ja Sylvi Virtanen,  on 
kokoontunut kaksi kertaa.

Vaalivaliokunta on tehnyt jäl-
jempänä olevat ehdotuksensa yk-
simielisesti. Päätöksentekoon ovat 
osallistuneet kaikki vaalivaliokun-
nan jäsenet.

1 YHDISTYKSEN 
PUHEENJOHTAJA
Yhdistyksen puheenjohtajana on 
vuonna 2009 toiminut Eino Luos-
tarinen.

Ehdotus vuodelle 2010:  
Eino Luostarinen

2 HALLITUKSEN 
JÄSENMÄÄRÄ
Vuonna 2008 syyskokouksessa hy-
väksytyn päätöksen mukaan halli-
tuksen jäsenmäärä on kahdeksan.

3 HALLITUKSEN  
JÄSENET EROVUOROIS-
TEN TILALLE:

Erovuorossa ovat:
Pirkko Arminen
Irma Ruuskanen-Sere
Hannu Särkiö
Leo Tonttila

Ehdotus vuodelle 2010:
Pirkko Arminen
Irma Ruuskanen-Sere
Hannu Särkiö
Leo Tonttila
Ehdotetuilta on saatu suostumus 
tehtävään.

Hallituksessa jatkavat aikai-
semman vaalin perusteella:
Raimo Elonsalo
Toivo Nikander
Olli Ollila
Paavo Salo

4 TILINTARKASTAJAT
Sääntöjen mukaan valitaan kak-
si tilintarkastajaa ja heille varajä-
senet.

Tilintarkastajat vuonna 2009:
Eero Koskivaara
Arnold Stubin 

Varajäsenet: 
Maija Kaukoranta
Martti Hakomaa

Ehdotus vuodelle 2010:
Eero Koskivaara
Arnold Stubin 

Varajäsenet: 
Maija Kaukoranta
Martti Hakomaa

Sekä tilintarkastajiksi että heidän 
varajäsenikseen ehdotetut henki-
löt ovat antaneet suostumuksensa 
mainittuihin tehtäviin. 

5  YHDISTYKSEN EDUS-
TAJAT JA VARAEDUSTA-
JAT PIIRIKOKOUKSESSA

Edustajat vuonna 2009 
Irma Ruuskanen-Sere
Reijo Järvi
Auvo Räsänen
Erkki Sipilä
Henrik Westerstråhle

Varaedustajat:     
Paavo Friman
Aulis Javela
Anna-Kreeta Loukola

Toivo Nikander
Kerttu Ruohonen

Ehdotus  vuodelle 2010
Irma Ruuskanen-Sere
Reijo Järvi
Auvo Räsänen
Erkki Sipilä
Henrik Westerstråhle

Varaedustajat:     
Paavo Friman
Aulis Javela
Anna-Kreeta Loukola
Toivo Nikander
Kerttu Ruohonen

6  LIITTOKOKOUSEDUS-
TAJAT JA VARAEDUSTA-
JAT
Edustajat vuonna 2009:
Yhdistyksen puheenjohtaja Eino 
Luostarinen

Ehdotetaan edustajaksi vuodel-
le 2010:
Yhdistyksen puheenjohtaja vuon-
na 2010

Varaedustaja vuonna  2009:
Yhdistyksen 1. varapuheenjohtaja 
Leo Tonttila

Ehdotetaan varaedustajaksi 
vuonna 2010:
Yhdistyksen 1. varapuheenjohtaja 
vuonna 2010

Espoossa  
toukokuun 12. päivänä  2009 

Espoon Sotaveteraanit ry
Vaalivaliokunta

Pekka Tuomisto 
Puheenjohtaja

Eero-Juhani  Juhola
sihteeri

Espoon Sotaveteraanilehteä tehdään vielä osittain käsityönä. 
Lehdentekijöiden joukkoon kaivataan nyt

taittajan apulaista
Jos Sinulla on kokemusta manuaalisesta taittamisesta tai olet 
muuten kiinnostunut harrastusluonteisesta työstä, soittanet jol-
lekin seuraavista: Niilo Ihamäki 040 518 2193, Marjatta Kont-
tinen 040 743 2163 tai Raimo Forstén 040 047 4082.
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Epäonninen perjantai
Perjantaita ja varsinkin jos se sat-
tuu kuukauden 13. päiväksi, pi-
detään onnettomana päivänä. On-
kohan tälle uskomukselle jotakin 
konkreettista syytä?

Topi

Selvityksiä on monia, mutta se 
saattaa johtua siitä, että ennen 
muinoin Brittein saarilla rikolliset 
hirtettiin juuri perjantaina.

Otto Ville Kuusisen kansanar-
meijasta 
Talvisodan alettua muodostettiin 
Terijoelle Kuusisen nukkehallitus 
ja sille ns. kansanarmeija. Mikä-
hän sen vahvuus mahtoi olla?

Kalle

Kansanarmeijaan kuului neljä di-
visioonaa, yhteensä 22 000 miestä. 
Tavoitteena oli suurentaa kansan-
armeijaa Suomen armeijasta loik-
kaavilla sotilailla. Kun loikkareita 
ei tullutkaan, miehistövaje täytet-
tiin venäläisillä, joita oli tammi-
kuussa 1940 jo lähes puolet vah-
vuudesta.

Korvaan sattuu
Minun korvaani särähtää pahasti, 
kun kuulen jopa eduskunnan kyse-
lytunnilla tingattavan ministeriltä: 
Oletteko tehneet jne. Missä nämä 
kyselijät olivat silloin, kun äidin-
kielen tunnilla opetettiin, että oi-
kea muoto on tehnyt?

Hilkka

Hyvää päivää kirvesvartta
Tietääkö toimitus, mistä johtuu sa-
nonta ”hyvää päivää kirvesvartta”?

Sakari                           

Yksi selitys on tämä: Etelä-Hä-
meessä 1930-luvun pulavuosi-
na joutomiehet pistäytyivät ap-
teekeissa kysymässä kirvesvarren 
saatavuutta.

Kyyhkylällä on 
pitkä historia

Myös veteraanien kuntoutuslai-
toksena toimiva Kyyhkylä aloit-
ti Mikkelissä Suomen ensimmäi-
senä vakituisena sotavammaisten 
huoltolaitoksena 1927. Sisällis-
sodan invalidit olivat silloin kes-
ki-iältään 34-vuotiaita. Viime so-
tien jälkeen Kyyhkylään alettiin 
ottaa myös nuorempaa invalidisu-
kupolvea. Museoviraston suojelu-
kohteena olevan historiallisen pää-
rakennuksen lisäksi rakennettiin 
Kyyhkylään 1974 kuntoustussai-
raala. Vanha invalidikoti kunnos-
tettiin 1987 nykyaikaiseksi hoito-
laitokseksi. 

Alkuvuosina Kyyhkylä oli sekä 
lepokoti että maatila. Parin en-
simmäisen vuosikymmenen aika-
na sitä hoidettiin lähes kokonaan 
talon oman väen voimin. Vuonna 
1961 maatilan pidosta luovuttiin. 

Espoolainen Kauko Koskinen 

on ollut monta kertaa Kyyhkyläs-
sä veteraanikuntoutuksessa. –Mis-
sään muualla en ole ollutkaan, sillä 
tykkään Kyyhkylästä. Kai asiaan 
vaikuttaa sekin, että Kyyhkylä on 
lähellä lapsuuteni maisemia. - NI

Kyyhkylän invalidi- ja sairaskodin 
juhlaportti 50-vuotisjuhlien aikaan 
vuonna 1977.
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Puheenjohtaja Eino Luostari-
nen luovutti toimitussihteeri 
Marjatta Konttiselle myönne-
tyn veljestukimitalin 25.5.09. 
Niilo Ihamäki luki luovutuskir-
jan tekstin.

Ansioituneita 
muistettiin kevät-
kokouksessa 30.3.09 

Merkkien saajien kiitok-
set esitti Maj-Lis Mustonen 
(SL ar). Puheenjohtaja Eino 
Luostarinen ja Helsingin 
Seudun Sotaveteraanipii-
rin toiminnanjohtaja Paavo 
Loukkola suorittivat merkki-
en jaon.

Kultaisella ansiomerkillä palkittiin 
Kaija Inberg (ei läsnä), Elma Kan-
kaanpää, Kaija  Nieminen, Ilpo 
Nousiainen (ei läsnä), Raimo Rii-
konen ja Marja Rusama.

k u v a t :  e r k k i  s i p i l ä
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k u v a t :  k e i j o  n i k a n d e r

Palstarinteen 25-vuotisjuhla

Palstarinteellä juhlittiin tiistaina 
11.8. Tilaisuus liittyi osana Espoon 
Sotaveteraanien 50-vuotisjuhlalli-
suuksiin. Jo vuodesta 1984 lähtien 
espoolaiset veteraanijärjestöt ovat 
saaneet käyttää Espoon kaupungin 
omistamaa Palstarinnettä virkis-
tys- ja kokouspaikkanaan vain ni-
mellistä vuokraa vastaan.  Toinen 
kymmenvuotinen vuokrasopimus 
umpeutuu kuluvan vuoden lopulla. 

Tiistaina oli niin kaunis ilma, 
että pihalle oli voitu järjestää rin-
ki näyttämöä, orkesteria ja kuoroa 
varten sekä penkkirivistö kutsuvie-
raille, joita olikin ennätysmäärä, 
puheenjohtaja Toivo Nikanderin 
mukaan noin  87 henkilöä.  Talon 
kolmeen huoneeseen ja verannalle 
ei olisi mahduttukaan. 

Talon pienestä keittiöstä oli aa-
musta asti tulvinut mitä mauk-
kaimpia tuoksuja.  Naisjaosto 
siellä valmisti lihakeittoa ja vadel-
makiisseliä hoitokunnan emännän 
Anja Hukkasen johdolla. Ohjel-
massa mainittujen esitysten jäl-
keen tarjottiin kaikille maittava 
keittolounas ja kahvit päälle. 

Pihajuhlan aloitti orkesterin lau-
lu- ja soittoyhtye vanhoilla tutuilla 
Muistoja Pohjolasta ja Sillanpään 
marssilaulu. Hoitokunnan puheen-
johtajan Eino Salon tervehdyssa-
nojen jälkeen  laulettiin yhteisesti 
Pekka Konnun johdolla ja haita-
rin säestäessä Orvokki ja Vartios-
sa.  Puheenjohtaja Eino Luosta-
rinen käsitteli juhlapuheessaan 
monipuolisesti Espoon Sotave-
teraanien toimintoja ja tarpeita. 
Kaupungin tervehdyksen esitti pe-
rusturvajohtaja Juha Metso.  Hän 
kiitti pohjoisen jaoston aktiivista 
toimintaa katsauksessaan Palsta-
rinteen historiaan.

Espoolainen neljän parin kan-
santanssiryhmä Varttuneista ihas-
tutti yleisön reippaalla menolla  ja 
kansallispuvuilla, varsinkin vii-
meisellä tanssilla, jossa pyöräh-
teli itse puheenjohtaja Toivo Ni-
kander (94 v.). Vakavampaan 
mielialaan palattiin Pirkko Vuo-
risen lausuessa Toivo Nikande-

rin Runon isänmaalle. Hänen kir-
joittamansa oli myös kaksiosainen 
näytelmä Veljeä ei jätetä. Se ker-
too siitä, miten olosuhteet olivat 
muuttuneet ja miten eri tavalla 
suhtauduttiin lähimmäisiin talvi-
sodan ja jatkosodan jälkeen. Siinä 
on ajattelemisen aihetta.

Jaosto sai myös syntymäpäivä-

lahjoja ja onnitteluja. Agronomi, 
viestinnän lehtori Anssi Siukosaa-
ri ilmoitti, että Leppävaaran Ro-
taryklubi alkaa tukea Espoon so-
taveteraaneja.

Kaunis onnitteluadressi tuli 
myös Kirkkonummen jaostolta.
     

Marjatta Konttinen

Palstarinteen 25-vuotisjuhla.

Toivo Nikanderin jalka nousi kevyesti kansantanssiryhmä  Varttuneitten 
valssissa. 
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TOIMINTAKALENTERI

Syksy 2009

Toimintaryhmät

Soitinyhtyeen harjoitukset tors-
taisin klo 18 (tarvittaessa) Aar-
nivalkean koululla. Kuoron 
harjoitukset perjantaisin klo 
15.45-18.30 Tapiolan palvelukes-
kuksessa (TPK). Kuntovoimis-
telua: Tapiolan kuntosali (Kaup-
pamiehentie) tiistaisin klo 11-12 
ja perjantaisin klo 13-14 (Väi-
nö Rantio). Leppävaaran uimahalli 
(Veräjäpellonkatu 15) tiistaisin ja 
torstaisin klo 10-11 (Aimo Virk-
ki).  Tapiolan palvelukeskus (TPK) 
tiistaisin ja torstaisin klo 9.30-
11. Lentopalloa Tapiolan urheilu-
halli maanantaisin ja perjantai-
sin klo 10.30-12.00 (Pertti Sirén).  
Ilma-aseammunta Tuulimäen lii-
kuntatilat maanantaisin klo 13-
14 ja torstaisin klo 12-13 (Väinö 
Rantio). Petanque Tuulimäen lii-
kuntatilat  torstaisin klo 10.30-12 
(Martti Pulkkinen). Kuntoliikun-
tajaoston erityistapahtumista 
Länsiväylässä. Toimintaryhmät 
kokoontuvat koko vuoden kesä-
kuukausia lukuun ottamatta.

Toimintakalenterissa käytetyt 
lyhenteet

EHT Espoon hengellinen toimi-
kunta, ELES Espoonlahden Eläk-
keensaajat, ET Eteläinen toimin-
tajaosto, HA Hallitus, HS, JS 
Huomionosoitus-jäsensihteerit, 
KA Kalakerho, KI Kirkkonum-
men jaosto, KJ Kulttuurijaosto, 
KR Kuoro, KU Kuntoliikuntajaos-
to, LE Lehtijaosto, NA Naisjaosto, 
PKT Perinteensiirron kouluryh-
mä, PT Pohjoinen toimintajaosto, 
SO Sosiaalijaosto, SY Soitinyhtye, 
TU Tukineuvosto, VJ Valistusja-
osto, EKK Espoon kulttuurikes-
kus, HHT Haukilahden Haukitalo, 
SPT Soukan palvelutalo, TPK Ta-
piolan palvelukeskus, TUU Tuuli-
mäen väestönsuoja, KKT Kasken-
kaatajantie 16 B:n toimisto.

SYYSKUU 

Ma 14.9. 
14.15 Valistusjaoston esitelmä-

tilaisuus TPK:ssa. Esitel-
mien aiheet ks. erillinen il-
moitus. VJ

15.30 Naisjaoston sisarilta, syys-
kauden avaus. NA

Ti-to 15.-17.9.
8.00 Kalastusretki Tammisaa-

ren Gullöhön. KA

Su 20.9. 
10.00 50-vuotisjuhlajumalan-

palvelus Tapiolan kirkos-
sa. Seppelpartion lähettä-
minen. HA, KR

15.00 Koti-ilta Johanneksen kir-
kon seurakuntasalissa. 
EHT 

 Ks. Kulttuurijaoston ilmoi-
tus teatteriohjelmista

Ma 21.9.
14.15 Jäsenkyselyn palaute 

TPK:ssa. Naisjaosto tarjo-
aa kahvit.

 50-vuotisjuhlatapahtu-
ma. HA, Laurea ammatti-
korkeakoulu

Ti 22.9.
  9.00 
Veneen telakointi Nuottaniemes-

sä. KA
18.00 Taidenäyttelyn avajai-

set.  Koordinaattoreina Aa-
tos Roitto, Raimo Luni-
la avustajana Kaija Inberg. 
Aulassa valokuvanäytte-
ly ”Kuvat kertovat sodista” 
(Raimo Riikonen) ja näyt-
tely yhdistyksen toimin-
nasta. Espoon Sotavete-
raanit ry:n juhlavuoden 
ohjelma. KJ, KR

Ke 23.9. 
14.00 Juhlavuoden tanssit Es-

poon kulttuurikeskuksessa. 
soitinyhtye. ET, SY

To 24.9. 
12.00 Onnittelujen vastaanot-

to Kulttuurikeskuksessa. 
HA

14.00 Espoon Sotaveteraanit 
ry:n 50-vuotisjuhla Tapio-
lasalissa. KJ, KR

19.00 Iltajuhla Garden-hotel-
lissa. HA, ET

Pe 25.9. 
 Syystalkoot Palstarinteellä. 

Hoitokunta.

Ma 28.9.
14.15 Valistusjaoston esitelmäti-

laisuus TPK:ssa. VJ
15.30 Naisjaoston sisarilta. Tasa-

painojumppaa. NA

LOKAKUU

Vanhusneuvoston ”Sykettä syk 
syyn” -juhla, EKK Tapiolasalissa.

Su   4.10.
 Piirin kirkkopyhä Vantaan-

kosken kirkossa. EHT
Taidenäyttely kulttuurikeskukses-

sa päättyy. KJ

Ma  5.10.
14.15 Valistusjaoston esitelmäti-

laisuus TPK:ssa. VJ

To   8.10. 
 Espoon Sotaveteraani -leh-

den 4/2009 aineiston vii-
meinen jättöpäivä. LE

Ma 12.10. 
14.15 Valistusjaoston esitelmäti-

laisuus TPK:ssa. VJ
15.30 Naisjaoston sisarilta. Ihon-

hoito. NA



42

Ti  13.10. 
13.00 Veteraanitapaaminen seu-

rakuntatalolla, syyskoko-
us. KI

Pe  16.10. 
19.00 Suomen Kansallisteatte-

ri ”Avara on tämä ranta”. 
Varaukset viimeistään ma 
21.9. 2009 Eeva Kalin puh. 
040-7568219. KJ

Ma 19.10. 
14.15 Valistusjaoston esitelmäti-

laisuus TPK:ssa. VJ

To  22.10.
14.30 Iloinen iltapäivä Leppä-

vaaran palvelutalossa. PT

Su-su 25.10-1.11.  
 Kuntoutusmatka Viroon 

Fra Mareen (tuettuna ke-
räysvaroista). Tied. Hele-
na Luukkonen, puh. 884 
5943. SO

Ma 26.10. 
14.15 Valistusjaoston esitelmäti-

laisuus TPK:ssa. VJ
15.30 Naisjaoston syyskokous. 

NA

Ke 28.10 
14.00 Tanssit Kulttuurikeskuk-

sessa. Soitinyhtye. ET,SY

MARRASKUU
Teatterimatka tai lounasretki, aika 
avoin. KI
Sotainvalidien kirkkopyhä Kauni-
aisten kirkossa. KR

Ma 2.11.
14.15 Valistusjaoston esitelmäti-

laisuus TPK:ssa. VJ

La 7.11. 
16.00 Teatteri Avoimet Ovet 

(Helsinki) ”Kuin ensim-
mäistä päivää”. Varaukset 
viimeistään ma 7.10.2009 
Eeva Kalin, puh. 040-
7568219. KJ

 
Ma 9.11.
14.15 Valistusjaoston esitelmäti-

laisuus TPK:ssa. VJ
15.30 Naisjaoston sisarilta. Ker-

tomus Helsingin nuorista 
naisista vuonna 1918. NA

Ti 10.11. 
13.00 Veteraanitapaaminen seu-

rakuntatalolla. KI

Ma 16.11. 
14.15 Valistusjaoston esitelmäti-

laisuus TPK:ssa. VJ

Su 22.11. 
15.00 Koti-ilta Johanneksen  seu-

rakuntasalissa. EHT                                     

Viikko 48  
 Espoon Sotaveteraani 

-lehti 4/2009 ilmestyy. LE

Ma 23.11. 
14.15 Valistusjaoston esitelmäti-

laisuus TPK:ssa. VJ
15.30 Naisjaoston sisarilta. Jou-

luaskartelua. NA

Ke 25.11. 
14.00 Tanssit Kulttuurikeskuk-

sessa. Soitinyhtye. ET, SY

Pe 27.11. 
18.00 Yhdistyksen pikkujoulu-

juhla Hanasaaressa. ET, KJ

Ma 30.11. 
14.30 Espoon Sotaveteraanien 

syyskokous TPK:ssa. HA

PA LV E LU

31Kaikki artikkelimme ovat markkinointiviestintää

ho i vapa l ve lu t

Henkilökunnan monipuolinen 
osaaminen on alallamme rat-
kaisevaa ja siksi yrityksessämme 

työskentelee ammattilaisia audiologian, 
tekniikan, tietotekniikan, protetiikan ja 
terveydenhuollon tekniikankin alalta, 
toimitusjohtaja Ralf Lindqvist Oy Dan-
alink Ab:sta esittelee.

Helppo ja joustava
vaihtoehto
Kuulolaitteen hankinta yksityisesti on 
varteenotettava vaihtoehto julkiselle 
terveydenhuollolle.

– Tarjoamme asiakkaalle valmiin kon-
septin, joka on helppo, nopea, joustava 
ja turvallinen, Ralf Lindqvist kertoo.

– Soitto meille numeroon (09) 4777 
9700 riittää käynnistämään hankinta-
prosessin. Järjestämme lääkärin, kuulo-
tutkimuksen, kojeen ja sovituksen sekä 
mahdolliset kontrollikäynnit. Lisäksi 
paketin kertamaksuun sisältyy kahden 
vuoden oheistarvikkeet, kuten paristot ja 
puhdistustarvikkeet kotiin lähetettyinä 
säännöllisin väliajoin sekä normaalit 
kojehuollot. Huoletonta ja helppoa, 
ilman yllättäviä lisäkustannuksia. 

Kun haluat kuulla paremmin!
Yli 700.000 suomalaisella on heikentynyt kuulo. Vuonna 1992 perustettu Oy Danalink Ab on maamme johtavia kuuloalan erikois-
liikkeitä. Yrityritys on erikoistunut kuulemista helpottaviin ratkaisuihin – niin lievemmissä kuin vaikeissakin kuulonalenemissa.

Yhteystiedot

Oy Danalink Ab
Pohjoinen Rautatiekatu 15

00100 Helsinki
Puh. (09) 4777 9790

Koronakatu 1 B
02210 Espoo

Puh. (09) 4777 9700

www.danalink.fi

Ei jonottamista
Koko prosessi on nopea: asiakas saa 
muutamassa viikossa yksilöllisesti sovi-
tetun, modernin kuulolaitteen. 

Päätä itse
Asiointi on myös joustavaa. Laajasta vali-
koimasta voi valita sopivan kokoisen, mal-
lisen ja värisen kuulolaitteen - sellaisen, 
joka sopii juuri omaan elämäntilantee-
seen. Kaikki hankintaan liittyvä asiointi 
hoituu yhdessä osoitteessa. Kustannukset 

vaihtelevat riippuen laitteen mallista ja 
ominaisuuksista. Tarvittaessa laitteen saa 
myös vuoden korottomalla osamaksulla, 
jolloin kustannus on noin sadasta kah-
teensataan euroon kuukaudessa.

Kokeile rauhassa
Danalinkin konsepti on asiakkaalle 
turvallinen. Kuulolaitteen sovittavat 
vuosien kokemuksen omaavat audio-
nomit, jotka sovittavat yli tuhat kojetta 
vuosittain. Kuulolaitteen saa kolmeksi 

viikoksi kotiin kokeiltavaksi, ja se sen 
voi palauttaa, mikäli ei ole tyytyväinen 
laitteeseen.

– Laadukkaat kuulolaitteemme tule-
vat Tanskasta ja niillä on kahden vuoden 
takuu, lisää Ralf Lindqvist.

Danalinkin toimipisteet sijaitsevat 
Espoon Olarissa (avoinna ma-pe 8.30 
– 16.15) sekä Helsingin keskustassa 
(avoinna ma, ti, to ja pe 9.30 – 17.00 
sekä ke 10.30 - 18.00). 

Katso lisätietoja osoitteesta: 
www.kuulo.fi/info.

Maailman pienin 
kuulolaite be by 
ReSound 
korvassa.

Kuuleeko
hän?

Kuuletko
sinä?
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Espoon Sotaveteraanit ry 
Valistusjaosto.

Esitelmät maanantaisin klo 14.15
Tapiolan palvelukeskus Itätuulenkuja 4

07.09. Professori Marja Makarow
 Yliopistouudistus meillä ja muualla

14.09. Professori Ville Valtonen
 Infektiot kroonisten sairauksien synnyssä

21.09. Hallitus ja Laurean edustaja
 Naisjaoston kahvitarjoilu

28.09. Pääesikunnan 
 päällikkö kenraaliluutnantti Markku Koli
 Puolustusvoimien kehityssuunta 2010-luvulla

05.10. Korkeimman hallinto-oikeuden 
 presidentti Pekka Hallberg
 Toimiva oikeusvaltio suomalaisen hyvinvoin-

nin ja kilpailukyvyn perustekijänä

12.10. Professori Martti Häikiö
 Talvisota nykytietämyksen valossa, 
 mitkä olivat Stalinin tavoitteet?

19.10. Ministeri Paavo Rantanen
 Suomi ja NATO

26.10. Professori Mikko Salaspuro
 Ympäristötekijät, geenit ja 
 yläruoansulatuskanavan syöpä

02.11. Ihotautien erikoislääkäri Terttuliisa Ahokas
 Ihon ikääntymisestä ja ikäihmisen ihotaudeista

09.11. Filosofian tohtori Lasse Lehtinen
 Suomalainen Euroopan parlamentissa

16.11. Tohtori Pekka Sutela
 Venäjän merkitys maailmantaloudessa

23.11. Professori Hilkka Soininen
 Kenellä on riski sairastua Alzheimerin tautiin?

30.11. Syyskokous

07.12. Professori Kimmo Rentola
 Suojeluspoliisimme kylmän sodan puolustuk-

sessa

Kulttuurijaoston syksyn 
2009 ohjelmat

L o k a k u u
Suomen Kansallisteatteri pe 16.10.2009 klo 19.00

Avara on tämä ranta

Suositun brittikirjailijan Simon Stephensin kosketta-
va perhedraama. Kertomus kolmen sukupolven suh-
teista,  rakkaudesta ja menetyksistä.
Mm. Elli Castren, Kristiina Halttu, Jani Karvinen 
ja Petri Liski.
Näytelmän kesto 3 h 10 min, yksi väliaika.
Lipun hinta:  tammenlehväveteraani 14 e
 eläkeläinen  25 e
Varaukset viimeistään ma 21.9. 
Eeva Kalin 040-7568 219

M a r r a s k u u 
Teatteri Avoimet Ovet, Helsinki la 7.11.09  klo 
16.00

Kuin ensimmäistä päivää

Mustaa huumoria täynnä oleva tragikomedia. Pureu-
tuu kriittisesti työssä jaksamiseen ja vanhusten hoi-
toon.
Käsikirjoitus Anna Krogerus. Rooleissa mm. Eija 
Ahvo.
Lipun hinta: sekä sotaveteraanit että muut eläkeläiset 
22 e
Varaukset viimeistään ke 7.10.  
Eeva Kalin 040-7568 219

J o u l u k u u
Suomen Kansallisooppera to 10.12. klo 19.00
Tšekkiläisen Antonin Dvorakin ooppera

Rusalka

Taianomainen vedenneidon hopeanhohtoinen laulu 
kuulle on tehnyt Rusalkasta Dvorakin suosituimman 
oopperan. 
Kansallisoopperassa se nähdään nyt ensimmäistä ker-
taa.
Lipun hinta:   tammenlehväveteraani  14 e
 eläkeläinen  63 e
H u o m !
Varaukset viimeistään ma 9.11. 
Lotta Riisalo 412 8948
Mahdollisesti bussikuljetus yllä oleviin ohjelmiin.
Lisätietoja, mahdollisia muutoksia ja muita ohjelmia 
maanantaiesitelmien yhteydessä 
Tapiolan palvelukeskuksessa syyskuusta alkaen.

Kuntoliikuntajaoston syysretki
tiistaina 15.9. 2009  O i t t a a l l e.
Lähtö liikuntakeskuksesta klo 10.
Lopuksi tarjolla ruokailu.
Ilmoittautuminen Raimo Taville
puh. 050-5911881
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  0015 91010 atios ,fi.aloipat aavA
  iat 02-8 ep-am

 .emmassotsimiot aekkiop

Tapiola, Kaupinkalliontie 10, 02100 Espoo
puh. (09) 816 5051, lipunmyynti (09) 816 57234.

www.espoo.fi/kulttuurikeskus

ESPERI CARE OY
puh. 010 4088 000

villa lyhde, puh. 591 57310
opri ja oleksi, puh. 412 7236

jänismäen hoivakoti, puh. 010 4088 200
hoivapalvelukeskus tilkka, 

puh. 010 4088 000

 HAUTAUSPALVELU

 KIELONKUKKA
Sotaveteraaneille normaalihintaisista arkuista 
ja uurnista - 15 %

Espoonlahden toimisto Yläkaupinkuja 2 (soukka)
Leppävaaran toimisto konstaapelinkatu 3 
(Gallerian lähellä)

aukioloaikamme on 9-16.30.

maksuton ohjevihko ja kustannusarvio noudettaessa.

Puhelinvaihde (09) 2709 3500 • Päivystys 0500 512 942
kielonkukka@kolumbus.fi    www.kielonkukka.fi
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JALKOJEN HOITOA
Jalkahoitola Kaisa Järveläinen

taavinkoti, nauhakuja 2, espoo
puh: (09) 4521005 

Jalkahoitola Rebecca Ortju
erikartano, tyrskyvuori 6, espoo

puh: 050 328 45 66

Leppävaaran Uusi Apteekki
liikekeskus sello, 02600 espoo

puh. (09) 8492 550

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

E.M. Pekkinen Oy

pl 36, 02921 espoo
puh. (09) 849 4070
www.empekkinen.fi 

Tapiolan Apteekki
kauppamiehenkatu 6

02100 espoo
puh. (09) 452 0130

Revontulen Fysioterapia
veteraanikuntoutusta

revontulentie 8
02100 espoo

puh. (09) 455 3595

PALVELUKOTI MÄNTYRANTA
JA RAUHANKOTI

jääskentie 22
02140 espoo

puh. (09) 5404 860
www.mantyranta.fi

toiminnanjohtaja@mantyranta.fi

KAUKLAHDEN FYSIOTERAPIA 
Fysioterapia, lymfaterapia, 

fysikaaliset hoidot

ajanvaraus puh. 811 818
kotikäynnit lääkärin lähetteellä

kuninkaankartanontie 5, 02780 espoo

Espoon Fysikaalinen 
Hoitolaitos

tapiolan keskustorni 5.krs
02100 espoo

puh. (09) 466 019

LAKIASIOIDEN HOITOA
•	 Testamentit,	perunkirjoitukset
•	 Kaikki	perheen	lakiasiat

Lakiasiaintoimisto Tuula Rainto Oy
puhelin: 045-1115577 ruusulankatu 19, 

00250 helsinki

Fysikaalinen hoitolaitos 
MATIN KUNTO 

Fysioterapia, veteraanikuntoutus,
akupunktio

satukuja 1, matinkylä
puh. 0500-452165
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Insinööritoimisto 
Konstru Oy

ahventie 4 B
02170 espoo

puh. 09-435 5950

ESPOON 
TANSSIOPISTO

piispanportti 12, 02200 espoo
puh. 455 2495

www.espoontanssiopisto.fi

FINNZYMES OY
www.finnzymes.fi

MediSet-tuotteet

Jälleenmyyjiä 
ympäri Suomea
www.divisa.fi 

• Varmuusalusasut
• Vuodesuojat
• Uimahousut
• Irtosuojat

• Ympäristöystävälliset
• Kestävät yli 
 200 pesukertaa
• Mukavat
• Huomaamattomat

APU VIRTSAN-
KARKAILUUN

VARATTU
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Sassi –sukuyhdistys ry

Kretonki
Olarin Kangaskauppa

Kuunkatu 6
02210 Espoo
09 8840856

info@kretonki.com
www.kretonki.fi

Hannuksenpelto 2 B, 02270 Espoo
Puh. (09) 455 4548, Fax (09) 855 0900

huolto@debil.fi, www.debil.fi

Lehdessämme nro 2/2009 Nii-
lo Ihamäki kertoi Sotaveteraani-
en kannatusjäsenen, ravintolapääl-
likkö Erkki Ikosen kolme vuotta 
sitten Nuottaniemen purjehdussa-
tamassa tekemästä aloitteesta jär-
jestää veteraaneille vuosittain pur-
jehdusretkiä. 

Tänä vuonna 24.8. Merimetso-
jen partion purjevene Sinesis li-
pui jälleen kierrokselle veteraane-
ja vierainaan. Veneeseen mahtuu 
viisi matkustajaa kapteenin ja pe-
rämiehen lisäksi. Kapteeni, Meri-
metsojen puuhamies Kari Kemp-
pi esitteli veneen uudenaikaista 
tekniikkaa. (Vene on ostettu Puo-
lasta, Suomessa valmistettu olisi 
ollut liian kallis.)

Oli puolipilvistä, leppoisa tuu-
li puhalteli purjeissa, joita kette-
rästi liikkuva Kari Kemppi hoite-
li. Perämiehenä suuressa ruorissa 
partiotyttö Cassandra Windell 
ohjasi venettä. Alueella sattui ole-
maan jokin purjehduskilpailu. Ve-

Cassandra Windell ja Kari Kemppi 
Merimetsojen veneen peräsimessä. 

neeseemme kiinnitettiin purjeh-
dusseuran lippu merkiksi siitä, 
ettemme osallistuneet kilpailuun. 
Vieressä kuitenkin purjehdimme 
ja ihailimme veden pintaa halko-
via veneitä tuulessa huojuvine pur-
jeineen. Kaksi tuntia merellä vailla 
moottorin pärinää ja bensiinin kat-
kua teki hyvää keholle ja mielelle. 

Eläköön edelleen yhteinen tun-
nus: Aina valmiina!

Marjatta Konttinen

Veteraanien purjehdusretki
Granlund, Erk-
ki Ikonen ja Ka-
levi Kauran-
ne lähdössä 
purjehtimaan 
Nuottanie-
men satamasta 
25.8.2009.



ARKEEN JA JUHLAAN 
EDULLISESTI PRISMASTA

PRISMA  ISO OMENA
KAUPPAKESKUS ISO OMENA 8–21 (8–18)

Piispansilta 11, 02230 Espoo

PRISMA OLARI 
8–21 (8–18) 

Komeetankatu 2, 02210 Espoo

www.prisma.fi 


