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Kirjoittaessani espoolaisessa 
opetustyössä ansioituneen ja yh-
distyksen kunniajäseneksi viime 
keväänä kutsutun kouluneuvos 
Pekka Konnun ja monipuoli-
sesti opettajan tehtävissä toimi-
neen Alpo Rapilan  haastatte-
luja tähän lehteen, muistin, että 
yhdistyksemme aktiiveissa on 
useita entisiä opettajia. 

Puheenjohtaja on tehnyt elä-
mäntyönsä opettajana ja kou-
lun rehtorina,, toiminnanjohtaja 
samoin. Ainakin yhden jaoston 
puheenjohtaja on ollut opettaja, 
samoin lehtijaostomme sihtee-
ri. Lehteemme usein kirjoitta-
nut Hilda Laasonen teki pitkän 
päivätyön opettajana. Viime  nu-
meroon artikkelin laatinut Ant-
ti Henttonen siirtyi opettajan 
tehtävistä ammattikunnan luot-
tomieheksi ja edunvalvojak-
si. Yhdistykseemme historiikki 
kertoo, että ensimmäinen talou-
denhoitajakin oli opettaja. 

On siis hyvä syy kääntää kat-
se hetkeksi opettajiin päin.

Opettajien runsaus yhdistyk-
seksemme toimijoissa ei ole vain 
sattumaa. Opettajien koulutus ja 
työtehtävät ovat antaneet hyvät 
valmiudet yhdistystoimintaan. 
Alpo Rapila muisteli, miten 
moninaisiin tehtäviin opettajaa 
pyydettiin vanhoilla kyläkou-
luilla. Opettaja johti opintoker-
hoja, hoiti kirjastoa järjesti ky-
läläisille juhlat äitienpäivänä ja 
jouluna, kirjoitti asiapapereita 
ja oli urheilukilpailujen toimitsi-
jana. Opettaja oli itseoikeutettu 
juhlapuhuja mitä erilaisimmis-
sa tilaisuuksissa. Rapila muiste-

Katse opettajiin 
-  PÄIN!

li, kuinka hän juuri Jurvan Sarvi-
joen koulun opettajaksi tulleena 
joutui pitämään puheen hänelle 
täysin tuntemattoman vainajan 
muistojuhlassa.

Koulua pidettiin myös maja-
talona. 

Rapilan mieleen jäi van-
ha mies, joka ilmestyi koulul-
le erään lauantain iltapäivänä ja 
ilmoitti: Moon Harju Vaasasta, 
meinaan huomenna pitää tääl-
lä raamatunselityksen. Tokkopa 
kolportööri saa opettajalta yösi-
jan. Mikäpä siinä muukaan aut-
toi, vaikka tunkeilevalta tulija 
tuntuikin. 

Yleensä ensimmäinen opet-
taja  tekee lapseen vaikutuksen. 
Minäkin muistan lämmöllä kan-
sakoulumme opettajaa. Hän oli 
auktoriteetti, joka tietojen jaka-
misen lisäksi  opetti myös elä-
mäntaitoja; muistutti arvoista, 
jotka kestävät ajan vaihteluissa. 
Niitä ovat opettajan määrittelyn 
mukaan isänmaallisuus, rehelli-
syys, raittius ja säästäväisyys 

Kuri ja järjestys kuului it-
sestään selvänä koulun arkeen: 
”Kuriton koulu on kuin vedetön 
mylly”, opettajamme vakuutti 
vielä eläkepäivinään monikym-
menvuotista opettajan työtään 
muistellessaan.

Niilo Ihamäki
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Puheenjohtaja Toiminnanjohtaja

Kuopion liittokokous on takana. 
Tulevaisuutta on siellä mietitty ja 
kartoitettu. Piirejä ja niiden suun-
nitelmia on kuultu. Silti tulevai-
suuden ennustaminen on ongel-
mallista. Todettava kuitenkin on, 
että veteraanit vanhenevat ja vä-
henevät. Tämän tosiasian edessä 
on todettava, että monet ahkerat 
toimijamme joko väsyvät tai me-
nevät manan majoille. Veteraanien 
keski-ikä lähenee 88 vuotta. Vaik-
ka keskuudessamme on monia suo-
ranaisia ”ikäihmeitä ja energiaih-
meitä”, hekin vähitellen luopuvat 
aktiivisesta veteraanitoiminnasta 
luonnollisista syistä. Olemme kyl-
lä saaneet monia nuorempia jäse-
niä veteraanien perintöä vaalimaan 
ja osallistumaan jokapäiväiseen 
toimintaan – siitä kiitokset heille. 
Lisää kuitenkin tarvittaisiin, jotta 
toiminta voisi jatkua.  

 Eero-Juhani Juhola

Yhdistyksen hallitus vieraili Palsta-
rinteellä 16.07 2010.
Pidimme kesätyökokouksen Palsta-
rinteen terassilla.

Sää oli upea niin kuin tänä ke-
sänä on lähes koko ajan tavannut 
olla.

Kokouksen aikana ja jälkeen oli 
mahdollisuus käydä saunassa ja 
vilvoitella lähijärven aalloissa.

Emäntä tarjosi maittavan ja run-
saan aterian kokouksen päätteeksi.

Emännälle suuret kiitokset sekä 
tämän päivän että koko Palstarin-
teen toiminnan hyväksi tehdys-
tä työstä. Kiitos kuuluu luonnolli-
sesti myös muillekin Palstarinteen 
toimihenkilöille. On miellyttävää 
todeta, että on vielä nykyisinkin 
ahkeria ja osaavia henkilöitä, jot-
ka haluavat olla mukana yhdistyk-
semme vilkkaassa toiminnassa.

Kokousasiana oli normaalien 
rutiiniasioiden lisäksi pitkä kes-

kustelu yhdistyksen tulevaisuudes-
ta.

Tulevaisuussuunnitelmat ovat 
olleet keskeisinä asioina liitto- ja 
piirikokouksissa. Liittokokoukses-
sa jokainen piiri esitti oman katsa-
uksensa tulevaisuudesta. Eri pii-
rit kertoivat lähinnä talousasioista, 
jotka olivat ratkaisevina tekijöinä 
kunkin piirin jatkotoiminnassa.

Meidän Helsingin Seudun Sota-
veteraanipiirissä tulevaisuus toteu-
tuu niin, että Helsingin yhdistykset 
liittyvät piiriin. Vantaan yhdistys-
tä hoitaa tulevaisuudessa yhdistys-
liittymä VETRES.

Me espoolaiset toimimme itse-
näisinä niin kauan kuin pystymme 
suoriutumaan rutiinitehtävistä ja 
talous antaa mahdollisuuden.

Talousasoita tutkimaan ja suun-
nittelemaan perustettiin nelihen-
kinen toimikunta, jolle annettiin 
määräaika tehtävän hoitamiseen 
lokakuun loppuun mennessä. 

Voimien ja mahdollisuuksi-
en loputtua yhdistyksen perinteitä 
ryhtyy hoitamaan perustettava pe-
rinneyhdistys. Yhdistyksessämme 
on vielä reilut 1200 jäsentä ja toi-
minta jatkuu.

Tutustukaa tarkasti lehtemme 
tiedotussivuihin, siellä on paljon 
luotettavaa ja tarpeellista tietoa.

Innokasta syksyllä alkavaa toi-
mintaa toivoen

Eino Luostarinen

K U T S U
Espoon Sotaveteraanit ry:n

syyskokoukseen
Espoon Sotaveteraanit ry:n syyskokous pidetään maanantaina 29.11.2010  klo 14.30

Tapiolan palvelukeskuksessa, Itätuulenkuja 4.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11 §:ssä syyskokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat 

ja mahdollisesti jäsenten vähintään neljä viikkoa ennen syyskokousta hallitukselle 
kirjallisesti ilmoittamat asiat.

Mahdollisten kunniajäsenten kutsuminen sekä ansio- ja kunniamerkkien jako.
Henkilöllisyyden osoittava kortti mukaan.

Naisjaoston kahvitarjoilu on ennen kokouksen alkua.

Hallitus
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Yhdistyksen kevätkokouksessa 
29.3.2010 asetettu vaalivaliokunta 
on valiokunnan ohjesäännön mu-
kaisesti valmistellut ehdotuksen 
syyskokouksessa vuonna 2010 toi-
mitettaviin vaaleihin.

Valiokunta, johon ovat kuulu-
neet Pekka Tuomisto  puheenjoh-
tajana, jäseninä Maj-Lis Musto-
nen, Martti Ojala, Unto Poutala 
ja  Yrjö Velakoski sekä Eero-Ju-
hani Juhola sihteerinä on kokoon-
tunut  2  kertaa.

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

1  YHDISTYKSEN PUHEEN-
JOHTAJA
Yhdistyksen puheenjohtajana on 
vuonna 2010 toiminut Eino Luos-
tarinen.

Ehdotus vuodelle 2011: 
Eino Luostarinen 

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

3  HALLITUKSEN JÄSENET 
EROVUOROISTEN TILALLE
Erovuorossa ovat:
Raimo Elonsalo
Toivo Nikander
Olli Ollila
Paavo Salo

Ehdotus vuodelle 2011:
Raimo Elonsalo
Hannu Pohjanpalo
Olli Ollila
Paavo Salo

Ehdotetuilta on saatu suostumus 
tehtävään.

Vaalivaliokunnan ehdotukset vaaleihin, jotka toimite-
taan Espoon Sotaveteraanit ry:n sääntöjen mukaisesti 
yhdistyksen syyskokouksessa vuonna 2010

Hallituksessa jatkavat aikaisem-
man vaalin perusteella:
Pirkko Arminen
Irma Ruuskanen-Sere
Hannu Särkiö
Leo Tonttila

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

Tilintarkastajat vuonna 2010:
Eero Koskivaara  
Varajäsenet: 
Maija Kaukoranta
Arnold Stubin    
Martti Hakomaa

Ehdotus vuodelle 2011:
Eero koskivaara  
Varajäsenet:
Maija Kaukoranta
Arnold Stubin    
Matti Hakomaa
Sekä tilintarkastajiksi että heidän 
varajäsenikseen ehdotetut henkilöt 
ovat antaneet suostumuksensa 
mainittuihin tehtäviin. 

5 YHDISTYKSEN 
EDUSTAJAT JA 
VARAEDUSTAJAT 
PIIRIKOKOUKSESSA

Edustajat vuonna 2010 
Irma Ruuskanen-Sere  
Varaedustajat:
Paavo Friman
Reijo Järvi
Aulis Javela
Auvo Räsänen
Anna-Kreeta Loukola
Erkki Sipilä
Toivo Nikander
Henrik Westerstråhle
Kerttu Ruohonen

Ehdotus  vuodelle 2011
Irma Ruuskanen-Sere
Varaedustajat:
Paavo Friman
Reijo Järvi
Aulis Javela
Auvo Räsänen
Anna-Kreeta Loukola
Erkki Sipilä
Hannu Pohjanpalo
Henrik Westerståle
Kerttu Ruohonen

6 LIITTOKOKOUSEDUSTA-
JAT JA VARAEDUSTAJAT

Edustaja vuonna 2010:
Yhdistyksen puheenjohtaja Eino 
Luostarinen

Ehdotetaan edustajaksi vuodel-
le 2011:
Yhdistyksen puheenjohtaja vuon-
na 2011

Varaedustaja vuonna  2010:
Yhdistyksen 1. varapuheenjohtaja 
Leo Tonttila

Ehdotetaan varaedustajaksi 
vuonna 2011:
Yhdistyksen 1. varapuheenjohtaja 
vuonna 2011

Espoossa  toukokuun  20.   päivä-
nä  2010 

Ryppyjen pitäisi vain osoittaa,
missä hymyt ovat olleet.
 
    Mark Twain
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Maanantaisin kello 14.05 ennen 
päivän esitelmän alkua Raimo 
Riikonen avaa mikrofonin, pyy-
tää huomiota ja kertoo selkeästi ja 
ymmärrettävästi, mitä kulttuurija-
ostolla on tarjolla tulevina kuukau-
sina ja miten menetellä, kun halu-
aa osallistua ohjelmiin.

Raimo Riikonen tuli mukaan 
Espoon sotaveteraanien toimin-
taan vuonna 1998. Vuonna 2000 
hän toimi 40-vuotisjuhlatoimikun-
nan puheenjohtajana kulttuurijaos-
tossa. Sen jälkeen ei yhdistyksessä 
ole tarvinnut murehtia, kuka hoitaa 
talvisodan muistojuhlat, pikkujou-
lujuhlat, vuosijuhlat ym. 

Karjalasta muualle Suomeen
Raimo syntyi 1933. Koti sijait-
si Kuolemajärvellä luovutetussa 
Karjalassa. Isä oli suojeluskunnan 
paikallispäällikkö, äiti lotta ja koti-
na oli suojeluskunnan talo. Talossa 
pidettiin myös käräjiä, joten tuo-
mioistuintyön siemen kylvettiin 
silloin alle kuusivuotiaan pojan 
mieleen. Hänellä on myös tallessa 
lapsuudenkodin vieraskirja, mikä 
monella tavalla viestittää työtä ja 
suunnittelua, mitä linnoittamisen 
ja valmistelujen eteen tehtiin pai-
kallisesti ennen talvisotaa.

”Marraskuussa 1939 lähdimme 
äidin mukana evakkoon Pyhäsal-
men Hautalan kylään, josta muu-
timme Raumalle 1940”, Raimo 
muistelee. Ennen talvisodan puh-
keamista raja-alueilta lähti evak-
koon 45 000 karjalaista. Yhteys 
kuolemajärveläisiin säilyy pää-
kaupunkiseudun Kuolemajärvi-
kerhon kautta. Syntymäseudullaan 
hän kertoo käyneensä vain kerran, 
silloinkin Espoon sotaveteraanien 
kanssa.

Vuonna 1944 kesäkuusta loka-
kuulle 10-vuotiaana Raimo Riiko-
nen oli lähettinä 7. Sotasairaalan 
esikunnassa Raumalla. ”Tehtäviin 
kuului sisäisen postin kuljettami-
nen eri kouluilla sijaitseviin sai-
raalan osastoihin. Työstä annettiin 
todistus, siitä maksettiin päivära-
haa ja aluksi saadun tupakan sijas-
ta lähettipojalle annettiin sittem-

min hunajaa”, Raimo kertoo.
Käytyään keskikoulun Rauman 

lyseossa Raimo Riikonen jatkoi 
opiskeluaan Rauman Kauppaopis-
tossa. Partioharrastus oli vahvaa ja 
monet johtajakurssit antoivat hä-
nelle lujan perustan lasten ja nuor-
ten johtamis- ja koulutustehtäviin. 
Hän toimi Tasalam Boikien lippu-
kunnanjohtajana ennen sotaväkeen 
lähtöään.

Ammatinvalintaa
Kauppaopiston jälkeen alkanut va-
rusmiespalvelus 1953 ja sen jäl-
keiset tehtävät Puolustusvoimis-
sa päättyivät vasta 30 vuoden 
jälkeen, kun Raimo Riikonen erosi 
Puolustusvoimien everstiluutnan-
tin virasta. ”Ajatus sotilasamma-
tista oli jäänyt nuoren pojan pää-
hän jo talvisodan sytyttyä, jolloin 

perhe menetti kotinsa röyhkeän 
hyökkäyksen seurauksena. Varus-
miespalvelus vahvisti lopullisen 
päätöksen”, Raimo kertailee am-
matinvalintansa vaiheita.

Jääkäripataljoona 1 Vaasan va-
ruskunnassa oli nuoren upseerin 
ensimmäinen sijoituspaikka. Siel-
tä komennus vei 1958 Haminaan 
Reserviupseerikouluun, jossa hän 
toimi 12 vuotta kouluttaen nuoria 
miehiä reservinupseereiksi. Tuol-
loin hän toimi kaksi vuotta Kouvo-
lan II sotaoikeuden jäsenenä vuon-
na 1964 antamansa tuomarinvalan 
jälkeen. 

Rannikkojääkäripataljoona Kirk-
konummella oli Raimo Riikosen 
seuraava sijoituspaikka. Jo Hami-
nassa Raimo oli monessa muka-
na sekä upseerikoulun, varuskun-
nan että upseeriliiton puitteissa. 

Raimo Riikonen – vastuullinen järjestelijä
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Kirkkonummella ampumaurheilu 
muuttui urheiluseuran ja ratsastus-
yhdistyksen puheenjohtajuuksiksi 
varuskunnan luottamustointen li-
säksi. 

Uutena avauksena Raimo aset-
tui ehdolle Kirkkonummen kun-
tavaaleissa sitoutumattomana eh-
dokkaana Kokoomuksen listoilta. 
Hän tuli valituksi kunnanvaltuus-
toon vuosiksi 1973-76 toimien sa-
man kauden myös liikennelauta-
kunnan puheenjohtajana. Hänen 
toimestaan Kirkkonummelle val-
mistui kunnan ensimmäinen ris-
teysten valaistussuunnitelma ja 
Upinniemen tielle saatiin nopeus-
rajoitus.

Pataljoonaupseerin tehtävät 
Upinniemessä vaihtuivat 1976 
pääesikunnan henkilöstötoimiston 
päällikön tehtäviksi. ”Kuin entee-
nä tuleville tehtäville uuden teh-
tävän valintapäätökselle annettiin 
10 minuuttia aikaa”, Raimo ker-
too. Päällikkönä hän johti toimis-
tonsa työtä sotilashenkilöiden ni-
mitysten, siirtojen ja ylennysten 
valmistelussa; yhtenä tavoitteena 
oli antaa pidempi kuin 10 minuu-
tin vastausaika. Toimisto vastasi 
myös reserviupseerien ylennysval-
misteluista.

Lapsityön tekijänä
Pääesikunnan ovi ei ollut vielä sul-
keutunut, kun Raimo Riikonen 
aloitti Tapiolan SOS-lapsikylän 
johtajana. Tämä työrupeama kesti 
kymmenen vuotta, minkä jälkeen 
hän hoiti tarvittaessa sijaisuuksia 
muualla Suomessa aina vuoteen 
1999. 

Huostaan otettujen lasten elä-
mästä huolehtiminen ja yhteyden-
pito heidän vanhempiinsa oli to-
della monipuolinen työ - antoisaa, 
mutta raskasta. ”Molemminpuo-
linen luottamus oli koko työn pe-
rusta. Ellet saanut lasten luotta-
musta, et voinut myöskään toivoa 
heiltä luotettavaa käyttäytymistä”, 
Raimo toteaa. SOS-lapsikylätyö 
osoitti aikaa myöten, mitä elämä 
on kaikessa arkipäivän raadolli-
suudessaan.

Luottamustyötä
Raimo Riikonen on vuosikym-
menen kantanut osaltaan vastuu-
ta Espoon sotaveteraanien toimin-

nan suunnittelusta ja toteutuksesta. 
Hallituksen jäsenenä hän toimi 
2002-08 ja kulttuurijaoston pu-
heenjohtajana vuodesta 2003 al-
kaen. Kulttuurijaosto järjesti vii-
me vuonna 15 tilaisuutta, joihin 
osallistui 360 henkilöä. ”Kulttuu-
rijaosto on aktiivisten ja osaavien 
toimijoiden ryhmä, joka on kyen-
nyt järjestämään jäsenistölle moni-
puolista ja laadukasta virkistystar-
jontaa”, toteaa Raimo tyytyväisenä 
jaostolaisistaan. Hän on huomion-
osoituksensa veteraanityöstään to-
dellakin ansainnut.

Raimo toimii 21. Prikaatin pe-
rinneyhdistyksen hallituksen pu-
heenjohtajana. 21.Prikaati kävi 
Ilomantsin suunnalla raskaat tais-
telut onnistuen estämään neu-
vostodivisioonien tunkeutumisen 
syvälle Suomeen ja vihollisen pää-
määräksi asettaman ehdottoman 
antautumisen.

Niin leipätyössä kuin luotta-
mustehtävissä hyväkuntoinen ih-
minen jaksaa paremmin. Raimo on 
harrastanut liikuntaa koko elämän-
sä ajan eikä viikoittainen tennis 
saa jäädä väliin. ”Suunnistus vaih-
tui tennikseen, kun karttamerkit 
pienenivät pienenemistään”, Rai-
mo naurahtaa. Nuorin tyttärentytär 
käy ratsastamassa ja isoisä voi kul-
jetustehtävän ohella ”ajaa hevosta 
sisään” ratsastustuntien alkaessa ja 
todeta pysyvänsä edelleen hevosen 
selässä.

Nurmossa syntynyt Saara-vai-
mo on eläkkeellä oleva sairaanhoi-
taja. Heillä on kaksi tytärtä ja neljä 
tyttärentytärtä. Heidän yhteyden-
pitonsa on viikoittaista joko tava-
ten tai puhelimitse.

Raimo Ilveskero

Kulttuurijaosto 
tiedottaa
to 30.9.2010 klo 19.00 
Espoon Kaupunginteatteri, Revon-
tulihalli
Esitystalous (loppuunmyyty)

ma 25.10.2010 
Helsingin Kaupunginteatteri, suu-
ri näyttämö
Viimeinen valssi
Jatkuvasti loppuunmyyty kipeän 
koskettava kuvaus vanhuksista pal-
velutalossa.
Rooleissa mm. Sara Paavolainen, 
Leena Uotila, Riitta Havukainen, 
Ulla Tapaninen, Antti Litja, Sep-
po Maijala, Tom Wentzel, Jonna 
Järnefelt, Merja Larivaara.
Pianisti Pirjo Bergström.
Bussikuljetus.
Liput 36,-
Ilmoittautuminen 20.9.2010 men-
nessä: Eeva Kalin 040-756 8219

pe 5.11.2010 klo 14.00 
Hämeenlinnan Uusi Teatteri Ver-
katehtaan vieressä
Niskavuori 
Neljän eri näytelmän vaiheita yh-
distämällä on luotu täysin uusi 
vanhan emännän Loviisan elämään 
keskittynyt esitys. Loviisana Ritva 
Oksanen.
Bussikuljetus Hotelli Gardenin 
edestä teatteriin ja takaisin.
Matkan hinta ja aikataulu vahviste-
taan myöhemmin.
Ilmoittautuminen 15.10.2010 men-
nessä: Anna-Liisa Laurila  
050-563 7799

Pe 10.12.2010 klo 19.00 
Suomen Kansallisooppera
W.A.Mozartin ooppera
Taikahuilu
Tämä sisältää jokaiselle jotakin: 
viihdettä, romantiikkaa, jännitystä 
ja komiikkaa. Oopperan on ohjaa-
ja Jussi Tapola sijoittanut suoma-
laiseen satumetsään. Esityskielenä 
on suomi. 
Kesto noin kolme tuntia, yksi väli-
aika. Bussikuljetus.
Sarastrona Jaakko Ryhänen.
Liput: tammenlehväveteraani 14,- 
ja eläkeläinen 51,-
Ilmoittautuminen 11.10.2010 men-
nessä: Lotta Riisalo 412 8948

Ihmiset tarvitsevat
eläessään kaksi sydäntä:
Pienen, joka on
 täynnä syvää hellyyttä,
ja toisen, joka on terästä.

                Khalil Gibran
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Kaikkialla mediassa korostetaan, 
että ihmisen pitää iäkkäänäkin 
liikkua eikä jäädä nojatuoliin tele-
visiota tuijottamaan. Onhan tässä 
meidänkin lehdessä yritetty kantaa 
korkealla liikunnan lippua.

Liikkuminen on nimittäin tosi 
tärkeää, ja ikäihmiselle eritoten. 
Mutta rajat pitää tuntea. Tätä ko-
rosti traumatologian ja kirurgian 
tohtori Peter Pippingsköld, jon-
ka esitystä olin kuuntelemassa 
”omassa kuntosalissani”  Pro Vi-
tassa Bulevardilla, jossa olen myös 
saanut upeaa LPG-hoitoa jänne-
vammaan. Klubi oli kutsunut ky-
seisen tohtorin puhumaan taas ker-
ran liikunnan tärkeydestä ja koska 
siitä on hyvä silloin tällöin kuulla 
ammatti-ihmisen ja erikoislääkä-
rin mielipide, menin tietysti kuun-
telemaan kun sain kutsukortinkin 
tilaisuuteen.

Jo 10% lisäys viikottaiseen lii-
kuntaan auttaa pitämään kun-
non kohtalaisena. Jos siis viikos-
sa kävelet – mikä on ihmiselle yksi 
luontaisimpia liikkumisen muoto-
ja, jota ei kannata ollenkaan vä-
heksyä monien ”hienojen” lii-
kuntamuotojen rinnalla – ja jos 
siis normaalisti kävelet 10 km, li-
sää siihen viikottain yksi kilomet-
ri. Esimerkiksi jos uit kolme kertaa 
tai vaikkapa kaksikin kertaa vii-

Ikäihminen: muista liikkua

kossa 200 metriä, lisää siihen tuo 
10%, niin kuntosi nousee. Jo kak-
si reipasta liikuntatapahtumaa vii-
kossa riittää ylläpitämään perus-
kunnon, kellä sellainen on.

Tri Pippingsköld totesi, että 
säännöllinen liikkuminen hillitsee 
myös erilaisten sairauksien synty-
mistä, alentaa verenpainetta ja pi-
tää jäsenet ja nivelet joustavina. 
Ikä-ihmisistä puheenollen liikun-
nan harjoittaminen vaikuttaa myös 
tasapainon säätelyyn. Meillä van-
hemmilla ihmisillä ei ole aina niin 
varmaa, että pystymme esim. sei-
somaan tasapainossa. Kannattaa 
harjoitella sitäkin. Liikunnan har-
joittaminen auttaa myös lihaskun-
non säilymistä, ja lihastuki vähen-
tää niveliin kohdistuvaa rasitusta. 
Lihasten hyvä verenkierto tulee 
vain lihaskuntoharjoittelulla, jota 
voi tehdä vaikkapa käsipainojen 
avulla. Jos on harjoittanut liikun-
taa nuorempana, niin iän myötä tu-
lee vain jatkaa harjoittelua, sillä jos 
lihasten verenkierto huononee, ei-
vät tärkeät ravintoaineet kulkeudu 
lihaksiin. Jos näin tapahtuu, alka-
vat rasvasolut korvata lihassoluja, 
jolloin lihasten voima, kimmoi-
suus ja elastisuus vähenevät. Ja 
jos lihakset heikkenevät myös ih-
misen koordinaatiokyky heikke-
nee, ja vammautumisriski kasvaa. 

Myös luusto vaatii kuormitusta py-
syäkseen kunnossa. Säännöllisen 
liikunnan tuoma kuormitus auttaa 
luustonkin vaatimuksiin ja tukee 
niveliä ja niiden liikkeitä. Toimin-
takyky säilyy kun sitä kuormite-
taan, totesi tohtori Pippingsköld 
ja kehotti lähtemään ”rauhallises-
ti liikkeelle”, mikäli on tullut pide-
tyksi taukoa. Itseni oli pakko teh-
dä toisin päin.  Olin juuri ennen 
tuota esitelmää vähentänyt kun-
tosalikäyntini aikana viidestäsa-
dasta liikkeestä kahteensataan vii-
teenkymmeneen, kun tuntui etten 
”jaksanut”, mutta tuon esitelmän 
jälkeen kohotin taas liikkeiden lu-
kumäärää. Mutta en aivan alkupe-
räiseen. Hiljaa hyvää tulee, kun-
han tuntuma säilyy.

Anja Katavisto

Hyvän olon kikkoja

Kaalinlehti: Jos joku paikka on 
kipeä tai särkee, on hyvä keino 
panna kaalinlehti päälle. Turvon-
nut nilkka, kipeä vatsa, rannesärky 
tms.

Perunamehu: Jos vatsaa kip-
ristelee tai särkee, on paras kei-
no tehdä mehupuristimella peru-
namehua. Se auttaa nopeasti. Jos 
ei ole mehupuristinta, voi raas-
taa perunaa ja panna se veteen ja 
juoda se vesi. Myös porkkaname-
hu, omenamehu ja kaalimehu ovat 
rauhoittavia.

Ruusunmarjajauhe: Ruusunmar-
jassa on rautaa kaikkein eniten. 
Varsinkin jos veriarvo on mata-
la, kannattaa ruusunmarjajauhetta 
lisätä pirtelöön tai jogurttiin. 

Vihermehu: Vehnänorasmehus-
sa on kaikki hivenaineet paitsi hi-
ilihydraatti. Vihermehupulveria 
saa Helsingissä ainakin Ruohon-
juuresta. Itse voi viljellä vehnäno-
rasta ja parasta se on vehnänoras-
mehupuristimella tehtynä, mutta 
sen puutteessa voit leikata saksil-
la pieniksi palasiksi salaattiisi. 
Ei pidä syödä vehnänorasta leik-
kaamattomana ja pitkänä, sillä se 
voi aiheuttaa tukoksia vatsaan.

Helmiriitta



9

Maaliskuun iduksena 15.3. pro-
fessori Heikki Peltola ker-
toi salintäydelle kuulijakun-
nalle influenssasta tai pitäisikö 
sanoa influenssoista, sillä taudi-
lla on ollut monta nimeä puhjet-
essaan uusiutuvasti kautta aiko-
jen eri puolilla maailmaa. Esim. 
vuoden 1580 virsikirjan ajantie-
to kertoo ”suuresta yskävuodes-
ta” (ehkä samaan aikaan on ollut 
myös hinkuyskää ja ruttoa).Vuo-
delta 1889 on tietoa Suomessa 
raivonneesta ”ryssänkuumeesta”, 
joka lienee myös ollut influenssa-
viruksen aiheuttama. Sotavuosina 
1918-19 koko maailmaan levinnyt 
”espanjantauti tappoi ihmisiä en-
emmän kuin maailmansota”. Nimi 
tuli siitä, että sieltä tulevat uutiset 
julkaistiin sensuroimatta koska Es-
panja ei ollut sodassa. 

Mikä sitten erottaa tavallisen 
flunssan oikeasta influenssasta, oi-
reethan ovat  samanlaiset: hengi-
tystietulehdus, nivelkipu, kuume? 
Ainakin se, että flunssan aiheut-
taa bakteeri, johon antibiootti te-
hoaa, mutta influenssan aiheutta-
ja on pienempi pöpö: virus. Siihen 
ei tähän mennessä ole vasta-ainetta 
löytynyt. Lisääntyessään ihmiske-
hossa se voi saada aikaan jälkitau-
tina vaarallisen tulehduksen. Tauti 
on tartuttavin itämisvaiheessa. Ro-
kotus pitäisi saada heti kun tautia 
alkaa esiintyä. 

Epidemioiden alkulähteiksi on 
yleensä todettu kotieläinten epähy-
gieeniset olot ja taudin levittäjiksi 
erilainen siipikarja, linnut, lepa-
kot, siat. Epidemiat nimetään ny-
kyaikana viruksen kantaja-eläimen 
mukaan ja löydetyille viruksillekin 
on annettu nimet. Sikainflunessan 
aiheuttaja on virus H1N1. Se tart-
tui sikoihin lepakoista, jotka lensi-
vät yölaitumiltaan pitkät matkat. 
päiviksi sikafarmin puihin. Siellä 
niiltä putoili hedelmiä ja ulostei-
ta, joista maassa tonkiviin sikoihin 
tarttui flunssavirus. 

Etelä-Suomeen influenssaa tuli 
kahta tietä: Saksasta Itämeren yli 
linjalla Ahvenanmaa-Hanko ja 
Pietarista länteen. Pahin oli Nor-
jan kautta tullut ”kolmannen aal-

lon tauti”. Omituista on, ettei tauti 
tullut tukkisavotalle, mutta Huip-
puvuorilla tautia oli ja Inarissa 
kuoli kolmatta sataa sairastunut-
ta. Metsämies Luttojoelta (synt. 
1904) on kertonut nähneensä vai-
najia täynnä olevan ruumisjunan 
matkalla Ruoholahdesta Malmille 
8.4.1919. Suomessa influenssaan 
silloin kuoli tuhansia. Sairastunei-
ta oli n. 25 000 – 33 000.

Vuosina 1957-58 raivosi maas-
samme ”Aasialainen” (H2N2) ja 
1968-69 Hongkongilainen H3N2) 
ja taas 2003 ”Lintuinfluenssa” 
(H5N1).

Amerikassa sikainfluenssaan 
(H1N1) kehitetyn Gerard Ford –
rokotteen käyttö v. 1976 oli pitänyt 
lopettaa haittavaikutusten takia. 

Kun sikainfluenssa todettiin 
vuonna 2009, VHO julisti pan-
demian ja antoi kulkutautivaroi-
tuksen maailmalle. Amerikas-
sa tartuntoja ryhdyttiin estämään 
erikoisin toimin: sairaiden patjo-
ja poltettiin, kehitettiin suojaavia 
naamioita, joita ilman ei päässyt 
mm. raitiovaunuun, lääkettä ruis-
kutettiin potilaiden nieluun ym.

Maailmalta tuli tietoja tuhan-
sien ihmisten sairastumisista ja 
sitten kuultiin uutinen: ”Sikain-
fluenssa levinnyt myös Euroop-
paan.” Terveyskeskuksissa laa-
dittiin rokotusvuoroja. Ihmiset 
jonottivat tuntikaupalla melkein 
paniikissa. ”Häly on nostettu, 
vasta-aineen valmistuksessa pyö-
rii iso raha.” sanoi professori Pel-
tola. Euroopassa laskettiin: tar-
tuntoja 100 000, todettuja 8 000, 
kuolemantapauksia (vain) alle 50. 
Amerikoissa sairastuneita yli 5 
000, Aasiassa ja Intiassa satoja. 
Tauti ei tarttunut niihin, jotka oli-
vat sen jossakin muodossa jo sai-
rastaneet. Kukin maa tilasi roko-
tetta varastoonsa. Epidemiaa ei 
tullut. Rokotetta kuuluu nyt ole-
van riittävästi. Professori Peltola: 
”Ei siltä näytä, että influenssam-
me tällä kertaa jatkaisi kulku-
aan. Varastoomme on ostettu kol-
me miljoonaa annosta rokotetta, 
Ruotsi on ostanut vielä enemmän. 
Käyty taistelu influenssaa vastaan 

oli hyvää harjoitusta”.
P.S. 10.8.2010 TV-uutisissa 

maailman terveysjärjestö WHO 
julisti pandemian tällä kertaa ole-
van ohi.

Marjatta Konttinen

Influenssako kohtalomme?

Veteraani matkusti Åbergin bus-
silla Tapiolasta Matinkylään ja lei-
masi vapaalippunsa. Paluumat-
kalla kortinlukija näytti punaista. 
Kuljettajakin yritti leimata lippua, 
mutta yhä se näytti punaista. Kul-
jettaja ilmoitti syyksi, että lipusta 
on lataus loppunut ja vaati veteraa-
nilta maksun. Ei auttanut, vaikka 
veteraani selitti, että veteraaneilla 
on ilmaiset matkat ja kortissa on 
teksti: Voimassa toistaiseksi.

YTV:n neuvonta arvelee, että 
auton korttilukijassa on saattanut 
olla virhe. Joka tapauksessa kul-
jettaja menetteli väärin. Kaikkien 
joukkoliikenteen kuljettajien pitäi-
si tietää, että veteraaneille kuulu-
vat vapaat matkat.

Onneksi veteraanilla oli rahaa 
mukana, mutta ollisiko hän jäänyt 
pysäkille värjöttelemään, jos hän 
matkalle lähtiessään olisi luotta-
nut siihen, että rahaa ei tarvita.
− Siihen voi sanoa vain, että järjen 
käyttö bussissakin on sallittu.

Niilo Ihamäki

Pikapuhelu
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Ensimmäinen vakituinen työpaik-
ka on jokaiselle tärkeä ja muisto-
rikas. Alpo Rapilalle se oli Jurvan 
Sarvijoen koulu, jonne hän vuonna 
1947 saapui tultuaan 23-vuotiaana 
valituksi koulun opettajaksi.  

- Se oli suuri elämänmuutos. 
Siihenastinen elämä oli ollut jatku-
vaa menoa ja melskettä. Olin opis-
kellut Vaasan lyseossa, ollut ase-
velvollisena Kuopion kasarmilla, 
aliupseerikoulussa Hyrynsalmel-
la, etulinjassa Syvärillä, haavoit-
tuneena Kuopion sotasairaalas-
sa, tullut ylioppilaaksi Niinisalon 
sisäoppilaitoksesta ja valmistu-
nut opettajaksi Jyväskylän kasva-
tusopillisesta korkeakoulusta. Oli 
aika aloittaa työ, jota varten oli 
opiskellut.

Kaikki oli uutta; työ, koulu, per-
he, kyläläiset ja ympäristö.

- Ennen kaikkea tuli vastuu niis-
tä kolmesta kymmenestä kirkassil-
mäisestä ja kiltistä oppilaasta, joita 
vanhan koulutalon yläkerran kape-
assa luokkahuoneessa aloin opet-
taa. Sain huomata, että maaseudun 
opettajan toivottiin monella tapaa 
osallistuvan kylän harrastuksiin. 
Vedin nuorisokerhoa, hoidin laina-
kirjastoa ja pidin puheita aina kun 
pyydettiin.

Opettajan luontaisetuihin kuului 
puutarhamaata ja heinälaidunta. 
Nuoren opettajan muuttokuormas-
sa oli ollut äidin antama lammas-
kin. Se sai kuitenkin hoitopaikan 
eräällä kylän maatilalla ja ohiaja-
vat mustalaiset niittivät laidun-
maan heinän hevosilleen.

Koulu oli kolmen opettajan kou-
lu. Alaluokkia opetti Kaarin Ala-
Pitkä, ja opettajan työtä sai myös 
farmaseutiksi kouluttautunut vai-
mo Rauha Rapila.

Opettajan pelkona oli koulujen 
tarkastaja, sillä hän saapui paikalle 
salaa kuin varas yöllä.

Niin Sarvijoen koulullekin tuli 
eräänä aamuna yllättäen tarkasta-
ja.

Muistan päivänkin. Se oli maa-
liskuun 17. päivä. Tarkastaja oli 
kookas, usein moottoripyörällä 

liikkuva virkamies. Nyt hän oli tul-
lut linja-autolla, jäänyt pois osuus-
kaupanmäellä kello kahdeksan 
aikaan ja verkalleen kävellyt kou-
lulle. Siellä hän oli jäänyt odotta-
maan eteiseen. Tarkastaja tuli tosi-
aankin kuin varas yöllä. Eteisessä 
hiljaa odottavasta tulijasta ei opet-
tajan puolella aamutoimien aika-
na tiedetty mitään. Kaarin tuli sit-
ten hermostuneena kertomaan, että 
eteisessä on tarkastaja. Kun me-
nin sinne avaamaan ovia, tarkas-
taja riisui päällysvaatteitaan. Olin 
Kaarinin kanssa jo ennakolta sopi-
nut, että aamurukoukseen otetaan 
sellainen virsi, jonka osaan soit-
taa. Monia en osannutkaan. Kaa-
rin oli opetellut ulkoa puheen, jon-
ka hän pitää. Hyvin aamuhartaus 
meni, vaikka lapset näyttivät jän-
nittyneiltä.

Kaarin sai ensin tarkastajan 
luokkaansa.

Historian tunnilla oli aiheena 
isoviha. Tarkastaja ei sitä jaksa-
nut valppaana seurata, vaan nuk-
kui puoli tuntia. Toisella, maan-
tiedon tunnilla oli aiheena Puola. 
Sitäkään tarkastaja ei kauan malt-
tanut tarkkailla, vaan meni käytä-
vään vetämään piippusavut. Vai-
moni tunnilla tarkastaja kävi kaksi 
kertaa. Kieliopin tunnilla puhut-
tiin sidesanoista. Luonnontiedon 
tunnilla syntyi jotakin sekaannus-
ta rusakosta ja metsäjäniksestä. 
Tarkastaja naureskeli, mutta ker-
toi oppineensa jotain uutta sidesa-
noista.

Ruokatunnilla istuttiin opetta-
jan puolella ja syötiin. Iltapäivällä 
opettaja vei radionsa luokkaan ja 
kuunneltiin kouluradion lähetystä.

Kun tarkastaja puoli viiden ai-
kaan nousi linja-autoon, opettajil-
ta pääsi syvä huokaus.

Alpo Rapilakin ryhtyi tarkasta-
jaksi Lapin ja Oulun piiriin, mut-
ta palasi muutaman vuoden jäl-
keen opettajan tehtäviin. Vuonna 
1959 Rapila tuli Espoon Kauklah-
den kouluun, jossa hän toimi yleis-
aineiden opettajana ja koulun reh-
torina. Peruskoulun tulon jälkeen 

Rapila oli kolme vuotta Leppävaa-
ran koulussa ja sen jälkeen Espoon 
yhteislyseossa, jossa oli myös ylä-
aste ja lukio. Rapila toimi opinto-
ohjaajana, historian ja äidinkielen 
opettajana sekä koulun vararehto-
rina. Eläkkeelle hän jäi 1984.

Niilo Ihamäki

Tarkastaja tuli koululle kuin 
varas yöllä

Oikaisu
Lehdessämme 3/2009 julkais-
tun Käsikranaatteja koululla 
-artikkelin kirjoittajaksi oli il-
moitettu Liisa Rasimus. Kir-
joitus perustui kuitenkin Liisa 
Kososen laatimaan Liisa Ra-
simuksen haastatteluun.
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Radiosta tuli ennen juhannus-
ta aivan ihana Avantin konsert-
ti Sota-ajan musiikkia. Siellä oli 
myös Yrjö Jylhän laulu Kuujär-
vestä.

Mieleeni tuli aika, kun arkkitehti-
ylioppilas Helena Maliston kans-
sa olimme saaneet komennuksen 
Kuujärvelle mittaamaan Rissinan 
kirkkoa Kansallismuseolle. Rytinä 
oli silloin jo alkanut. Kysyimme, 
menemmekö? Tottakai, sanottiin 
museosta. Ja juhannuksen mail-
la jyrryytimme junalla vielä Laa-
tokan rantaa Kuujärveä kohti. Ihan 
perille asti ei päästy, mutta loppu-
matka sujui hevosella.

– Kuka teidät on tänne päästä-
nyt? Kysyi komendantti. 

– Saatte päivän aikaa piirtää 
Rissinan kirkko. 

Komennuksemmehan oli kuu-
kausi. No, sen yön olimme elä-
mäni ainoalla rakovalkealla, ja aa-
mulla aloitimme työt.

Kuujärvi itsessään oli tyypil-
linen karjalainen kylä, puiset ra-
kennukset kohtisuoraan tietä vas-
ten. Alhaalla kimalteli Kuujärvi 
karsikkopuunsa kanssa. Kyläläi-
set saivat tyhjentää Vakon kaup-
paa. He aikoivat sitten mennä met-
siin piiloon taisteluita.

Helenan kanssa pääsimme Ris-
sinan kirkolle. Se oli pieni karja-
lainen stasouna. Helena mittasi ja 
minä Kinofilmi-kamerallani valo-
kuvasin. Vuorokausi täyttyi, eikä 
enää päässyt Laatokan rantaa ta-
kaisin. Meidät vietiin hevoskyydil-
lä lähimmälle Äänislinnaa oleval-
le asemalle. Menimme ostamaan 
matkalippua Helsinkiin ja olivat 
saada halvauksen.

– Matkalippua! Miksi teillä ei 
ole litteraa? Kaikki matkaliput on 
pakattu pois jo kuukausi sitten.

No, saimme jonkinlaisen pa-
perin, jolla päästiin Äänislinnaan. 
Ääninen lainehti aseman takana. 
Viimeinen juna Suomeen oli läh-
dössä. Kolmen hengen penkille 

piti mahtua viisi. Onni oli meillä 
matkassa, sillä ei yhtään pommi-
tettu.

Saavuimme illalla Joensuuhun 
ja menimme hotelliin. Oli kaa-
tosade. Hotellissa saimme yösi-
jan siivoushuoneesta. Aamulla sit-
ten Helsinkiin juhannusaattona. 
Helsingissä oli myös kaatosade ja 
kuukauden ainoa lämminvesipäi-
vä, joten saimme matkapyykkim-
me pestyä.

Ja niin saimme Kansallismuse-
oon Helena Mannion (myöhem-
min Malisto) piirustukset kirkos-
ta ja minä vein pienet valokuvani. .

Siellä ne nyt ovat. 
Oli vain huvittavaa, että päiväl-

leen samoina päivinä aikoinaan 
olimme Kuujärvellä kuin se kon-
sertti oli.

Yrjö Jylhä oli taitava runoilija, 
mutta sodan jälkeen hän ei voinut 
enää runoilla yhtään. Hänen rakas 
vaimonsa kuoli alkoholismiin.

Helmiriitta Honkanen

Kuujärven kunnaat 
ja Kuujärven kuu
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Sosiaalijaosto

Kuntoutussuunnittelijat 
tavoitettavissa arkisin klo 12-15
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 kunto-

salien maksuton käyttö
• ilmaiset parkkipaikat määrätyil-

lä alueilla

Kaunialan 
avustajatoiminta
Yhteyden otto: : Ritva Vestenius-
Konttinen, projektipäällikkö
Kaunialan vaihde  050 387 1463, 
09-50592240, 050-587 1463
Avustajia kotiin
Jos tarvitsette avustajaa jossakin 
alla mainitussa toiminnassa, 
voitte ottaa yhteyttä.
Avustajan työtehtäviin kuuluu:
- päivittäisessä kodinhoidossa 

avustaminen
- piha- ja ulkotyöt avustajan taito-

jen ja työturvallisuuden mukai-
sesti

- asiointiapu
- saattajapalvelu
- kotimiesapu
- keskustelu, lehdenluku ym. 
- henkinen tuki.
Avustajatoiminnan asiakasmak-
su on 32 €  2½ tuntia alk. 01. 02. 
2010.
Kauniala laskuttaa avustajatoimin-
nan asiakasmaksut joko kuukausit-
tain tai kahden kuukauden välein.

Yhdistyksen antamat veteraanipalvelut
Kuntoutusasioiden hoitaja
Pertti Sirén
puh arkisin  044 03 03 142
Osoite Suvikuja 3 B 1102120 Es-
poo.

Fysikaalinen avokuntoutus
Lääkärin lähetteellä sotaveteraa-
nin avokuntoutus korvataan toistai-
seksi 400 euroon, omaishoitajalle ja 
toiminnassa aktiivisesti olevalle 200 
euroon asti kalenterivuodessa.  
Ilman lääkärin lähetettä sa-
moin. Hoidot voi ottaa useampaan-
kin kertaan, kunhan summa ei ylitä 
400/200 euroa. Yhdistykselle lähe-
tettävään hakemukseen on liitettävä 
nimellä varustettu kuitti itse makse-
tusta laskusta. MERKITKÄÄ TILI-
NUMERONNE!
Oulunkylän kuntoutus laskuttaa yh-
distystä suoraan saatuaan maksusi-
toumuksen. Ensin yhteys kuntou-
tusasioiden hoitajaan, jonka jälkeen 
ajantilaus Oulunkylästä puh. 728 
2475 klo 8 –12.
Lääkärin lähetteellä itse maksetus-
ta laskusta tulee ensin hakea Kelasta 
Kelan taksojen mukaista korvausta. 
Sen jälkeen erotuksen voi hakea yh-
distykseltä erillisellä hakemuksella.

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

Lähettäkää hakemus maksettuine 
kuitteineen ja tilinumeroineen suo-
raan kaupungin veteraanipalveluihin 
(tai kaupungin toimipisteen kautta). 
Muualla kuin Espoossa asuvien tu-
lee lähettää se kuntoasioiden hoitajal-
le. Perustellusta syystä sosiaalijaosto 
voi korvata lisäkertoja. Tällöin otet-
tava yhteys kuntoasioiden hoitajaan.

Silmälasit
Espoon kaupunki korvaa espoolai-
sille silmälaseista 100 euroa. Kau-
pungin veteraanipalveluihin (tai 
kaupungin toimipisteeseen) lähete-
tään hakemus alkuperäisine kuittei-
neen, tili- ja henkilötietoineen. Sosi-
aalijaostolta voi saada lisäkorvausta. 
Se on tällä hetkellä korkeintaan 250 
euroa. Hakemus, liitteinä laskun ko-
pio, tili- ja henkilötiedot, lähetetään 
kuntoasioiden 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.

Siivous- ym. avustajatoi-
minta ja kylpyläkuntou-
tukset 
RS, RP ja MR –tunnuksen omaavat 
voivat saada vuodessa enintään 6 kpl 
25 €:n arvoisia maksusitoumuksia, 
jotka oikeuttavat siivousapuun Lä-
himmäisapu ry:stä tai siivous- ym. 
avustajatoimintaan Kaunialan sai-
raala Oy:stä. Maksusitoumukset ti-
lataan yhdistyksen toimistosta puh. 
452 5721. Tuettavista kylpyläkun-
toutuksista tiedotetaan erikseen.

Asuntojen maksuton 
korjausneuvonta
Ekholm Henning, rakennusmesta-
ri Uusimaa
Puh. 0500 604 782, 09-8754454

Veljestuki
Pienituloinen veteraani voi hakea 
säätiöltä tukea esim. sairaus- ja kor-
jauskuluihin. Lähempiä tietoja kun-
toasiain hoitajalta

Rauhanturvaajaliiton päi-
vystyspuhelin
Sen kautta apua tarjotaan kodin pie-
nissä askareissa ja korjauksissa tal-
koohengessä. Valtakunnallinen päi-
vystyspuhelimen numero on 020 
769 8111. Sieltä välitetään avun tar-
ve alueellisille järjestöille, joista 
otetaan yhteys kotiin.

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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Meillä ikäihmisillä muistoja riit-
tää.  Muitakin kuin sotamuistoja. 
Ja niitä tekee välillä mieli pöyhiä. 
Joskus sattuu niin, että joku muis-
to niveltyy nykypäivään, niin sa-
notusti assosioituu esim. jonkun 
lehdissä kerrotun uutisen esiin len-
nättämänä. Minulle tuli tällainen 
mielleyhtymä, kun luin lehdes-
tä, että rajoillamme sijaitsevia ra-
javartiolaitoksen vartioita vähen-
netään. Taisi olla ihan kymmeniä 
rajalla olevia vartioita, jotka yh-
distetään johonkin toiseen varti-
oon tai peräti lakkautetaan. Minul-
la on nimittäin tunnesuhde noihin 
rajavartioihin.

Toimin aikoinaan Uuden Suo-
men, tuon isänmaallis- ja kansallis-
henkisen valtakunnan lehden alue-
toimittajana Kainuussa. Tein paljon 
työmatkoja rajalle. Mieleeni on jää-
nyt erityisesti Kuhmossa oleva Var-
tiuksen rajavartio, jonne ajoin ker-
ran tehdäkseni lehteen jutun sen 
alueella olevasta luonnon metsä-
puistosta Ulvinsalosta. Sinne ei ol-
lut minkäänlaista tietä, ja itse alu-
eella risteili vain polkuja. Sain 
oppaakseni kaksi pätevää rajavarti-
jaa, joiden kanssa tein kokonaisen 
päivän kestäneen upean seikkailu-
retken soiden täplittämään Ulvinsa-
loon. Katselimme erämaan nähtä-
vyyksiä, joita reunusti koskematon 
aarniometsä.  Muistaakseni rehevä 
luonnonpuisto jatkui rajanaapurin 
puolelle, eikä alueella saanut tehdä 
esimerkiksi nuotiota kahvinkeittoa 
varten. Meillä olikin eväät repuis-
sa ja  termospulloissa. Kiertelimme 
kompassin ohjaamina. Yhden ker-
ran poikkesimme hieman sivuun 
melko suoraviivaiselta reitiltämme, 
sillä rajamiehet halusivat välttämät-
tä näyttää minulle Ulvinsalon tär-
keimmän nähtävyyden: suomalais-
ten ilmatorjuntamiesten talvisodan 
aikana alas ampuman venäläisen 
lentokoneen ruhjoutuneet jäännök-
set. Siinä se makasi keskellä aar-
niometsää täynnä it-tykin ammus-
ten jättämiä reikiä, jo aikoja sitten 
ruostuneita.

Olin maannut talvisodan aikana 
kotikaupunkini ilmapommitukses-
sa venäläisen pommikonelaivueen 

alla ja nähnyt pommien putoilevan 
koneista, mutta en ollut koskaan 
nähnyt venäläisen lentokoneen ma-
kaavan maassa alas ammuttuna 
ihan lähituntumassa. Harvinainen 
nähtävyys.

Myöhemmin toimiessani Ra-
jasotilaskotiyhdistyksen Kajaanin 
osaston johtokunnassa minut nimi-
tettiin vartiopäälliköksi, jolle kuu-
luivat vierailut kummivartioissa ra-
jan pinnassa. Osastollani oli viisi 
kummivartiota, joissa kaikissa vie-
railin sekä kesäisin että joulun alla, 
jolloin veimme rajavartijoille lahjo-
ja. Ne olivat unohtumattomia vie-
railuja.

Erityisen hyvin muistan erään 
vierailun, jonka tein pohjoisimpaan 
kummivartioomme  -  Pukarin var-
tioon Kuusamossa. Se oli muistaak-
seni niin lähellä rajaa, että näimme 
venäläisten rajavartiotornin. Tuol-
la vierailulla oli mukana sotilasko-
tisisaria ihan pääkaupungista asti. 
Heitä johti kenraalin rouva Rauha 
Puroma. Muistini mukaan hän oli 
silloin Rajasotilaskotiliiton puheen-
johtaja. Pukarin rajavartijat olivat 
valmistautuneet harvinaiseen vie-
railuun niin, että he olivat varanneet 
meille jokaiselle koivun taimen, 
jonka saimme käyntimme muistok-
si istuttaa vartiotuvan lähettyville. 
Oli juhannuskesän aika. Meillläkin 
oli tietysti vartion väelle tuomisia. 
Vartion päällikkö sanoi kiitospu-
heessaan, että käyntimme ilahdut-
ti heitä erityisesti sen tähden, että 
normaalisti heillä oli vieraita vain 
kerran vuodessa, eli joulun alla, ja 
nyt he saivat iloita kahdesta tapah-
tumasta kyseisen vuoden aikana. 
Siitäkin käynnistä tuli juttu Uuteen 
Suomeen. Tein aina ilomielin juttu-
ja reiluista rajavartijoista.

Ja nyt nuo perinteiset rajavarti-
ot tai valtaosa niistä pitkällä itära-
jallamme aiotaan lakkauttaa. Ehkä 
niissä oli liian yksinäistä, jos vie-
raitakin käy vain kahdesti vuodes-
sa. Itselläni on työhuoneeni seinäl-
lä muistona noista yhteisistä ajoista 
rajavartiolaitoksen minulle myön-
tämä pronssinen ansioplaketti.

Anja Katavisto

Rajojemme vartioinnista Surullista, mutta 
totta 
Kaikki on kauempana kuin
ennen
Kadunkulmaan on kaksi kertaa 
pidempi matka
ja olen huomannut, että sinne on 
lisätty kukkula.

En enää juokse linja-auton
perässä,
se lähtee nopeammin kuin
ennen.

Tuntuu siltä, että portaat
tehdään jyrkemmiksi
 kuin ennen vanhaan.

Ja oletko huomannut miten
pientä tekstiä nykyisin
käytetään sanomalehdissä?

Ei kannata pyytää ketään
lukemaan ääneen, 
kaikki puhuvat niin hiljaisella
äänellä,
että tuskin kuulen heitä.

Vaatteiden materiaali on niin
kipppanaa nykyisin, 
varsinkin vyötäröllä. 
On melkein mahdotonta ylettyä
kengännauhoihin, 
en tiedä miksi.

Jopa ihmisetkin ovat muuttu-
neet,
he ovat niin paljon nuorempia
kuin ennen kun olin heidän 
ikäisensä ja toisaalta taas
ikäiseni ihmiset ovat niin paljon 
vanhempia kuin minä.

Tapasin entisen koulukaverini
tässä eräänä päivänä. 
Hän oli vanhentunut niin
tavattomasti, 
ettei hän edes tuntenut minua.

Ajattelin tuota ihmisparkaa
kammatessani tukkaani tänä
aamuna ja kammatessani 
katsoin kuvaani peilistä.

Ajatella: eivät osaa enää tehdä
edes kunnon peilejä.

Lähde: Positiivarit.fi
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Aho – Viinasen ja Lipponen – 
Niinistön ykköshallitus leikkasi-
vat rajusti työeläkkeitä varsin ly-
hyellä ajanjaksolla eli 1.1.1993 
– 1.1.1996. Leikkaukset ovat edel-
leenkin voimassa ja kasvavat vuo-
desta toiseen kumulatiivisesti eli 
korkoa korolle ja koskevat pää-
sääntöisesti vain niitä suomalai-
sia, jotka tuolla ajanjaksolla olivat 
eläkkeellä, toisin sanoen sodanai-
kaisia ikäluokkia.
 
Professori Teivo Pentikäisen asi-
antuntemusta
Eläkejärjestelmämme isä pro-
fessori Teivo Pentikäinen (1917 
– 2006) on todennut työeläkein-
deksin leikkauksista seuraavaa: ” 
Indeksikorotusten kopelointia on 
perusteltu myös valtion budjetin 
ylijäämän supistamisella. Jos val-
tion kustantamia eläkkeitä alen-
netaan, siitä tietysti koituu sääs-
töjä budjetin tulopuolelle. Mutta 
usein jää huomaamatta, tai aina-
kin mainitsematta, että eläkkeiden 
leikkaukset, esimerkiksi indek-
sikorotusten jäädytys tai supista-
minen tulee sovellettavaksi myös 
kaikkiin eläkkeisiin, niihinkin, jot-
ka kustannetaan kaikista muista 
TEL-, LEL- ym. eläkejärjestelmis-
tä. Tällöin aikaansaadut leikkauk-
set vähentävät verotuloja. Tästä 
koituu valtiolle tulojen vähennys-
tä ainakin saman verran kuin val-
tio säästi omien eläkkeittensä leik-
kauksista. Näin ollen eläkkeiden 
leikkaukset eivät sovi budjettiyli-
jäämän supistamiseen, jollei nii-
tä saada rajattua vain valtion eläk-
keitä koskeviksi, mutta tämä lienee 
vaikeaa.”
 
Matemaattista faktaa työeläke-
leikkausten vaikutuksista
Tähän professori Pentikäisen asi-
antuntemukseen nojautuen pyysin 
asiantuntijamatemaatikoilta kak-
si (2) taulukkolaskelmaa: Kaikki-
en eläkeläisten ja valtion eläkeläis-
ten saamatta jäänyt työeläketulo 
työeläkeindeksimuutosten vuok-
si ajalla 1993–2008 vuoden 2009 
rahan arvossa. Eläkeleikkausten 
vuoksi jääneet työeläketulot olivat 
seuraavat:
* Kaikilta eläkeläisiltä puuttumaan 
jääneet työeläketulot olivat jo ajal-
la 1993 -2008 käyvin hinnoin eli 

nimellisarvoiin 8,364 miljardia eu-
roa ilmoitettuna vuoden 2009 ra-
hassa.
* Valtion eläkeläisiltä puuttumaan 
jääneet työeläketulot olivat jo ajal-
la 1993 – 2008 käyvin hinnoin eli 
nimellisarvoiin 1,927 miljardia eu-
roa ilmoitettuna vuoden 2009 ra-
hassa. 
* Kaikilta eläkeläisiltä puuttumaan 
jäänyt työeläketulot miinus valtion 
eläkeläisiltä puuttumaan jääneet 
eläketulot ajalla 1993 – 2008 oli-
vat 8,364 miljardia euroa miinus 
1,937 = 6,437 miljardia euroa vuo-
den 2009 rahassa ilmoitettuna.

Näin saadun 6,437 miljardin eu-
ron eläkeleikkaukset kohdistuivat 
jo ajalla 1993 – 2008 myös seuraa-
viin tahoihin:
- Valtio veronkertymien tappioina,
- Kunnat verokertymien tappioina,
- Kirkko verokertymien tappioina, 
- Liike-elämä eläkeläisten ostoky-
vyn merkittävä pudotuksena,
- Eläkeläisten perintöön oikeute-
tut perintöjensä merkittävänä pu-
dotuksena.

Nämä leikkaukset ovat edel-
leenkin voimassa.. 

Leikkaukset eivät ole koskeneet 
niitä eläkeläisiä, jotka ovat siirty-
neet eläkkeelle 2.1.1996 lukien.

Vertailuna edellä mainituil-
le työeläkeleikkauksille mainitsen 
Neuvostoliiton vaatiman sotakor-
vaussumman 300 000 USA:n dol-
laria vuoden 1938 rahassa. Tilas-
tokeskuksen laskelmien mukaan 
” Vuoden 2009 rahassa sotakorva-
ukset olivat noin 4,4 mrd. euroa.” 
(Pyytämäni laskelma / Tilastokes-
kus 7.4.2010 J.H.).
 
Eläkeläisten perustuslaillisen 
suojan tuho ja tuhon tekijät
Ben Zyskowiczin (s.1954) puheen-
johdolla toiminut perustuslakiva-
liokunta antoi Aho-Viinasen hal-
lituksen (26.4.1991 – 13.4.1995) 
pyytämänä lausunnon, jonka mu-
kaan työeläkeindeksin indeksi-
leikkauksia voidaan leikata taval-
lisen lain säätämisjärjestyksessä. 
Tätä ennen eläkkeillä oli perus-
tuslain suoja. Toisin sanoen eläke-
indeksin muutokset tuli käsitellä 
perustuslain mukaisessa järjestyk-
sessä. Perustuslakivaliokunnassa 
lausunto hyväksyttiin yhden äänen 
enemmistöllä. Siihen jätettiin yksi 

eriävä mielipide, jonka jätti kan-
sanedustaja SKDL:n Ensio Laine 
Tuo lausunta sisälsi Ensio Laineen 
terävän ja profetoivan näkemyk-
sen: 

”Perustuslakivaliokunta on kiin-
nittänyt yksipuolisesti huomion-
sa leikattujen indeksikorotusten 
vähäisiin nimellisiin vaikutuksiin 
vuodelle 1993. Valiokunta on ko-
konaan sivuuttanut indeksikoro-
tusten kasaantuvan leikkausvaiku-
tuksen tulevien vuosien etuuksia 
ajatelle.” Laineen sanoma yksin-
kertaisuudessaan oli, että se ei ole 
vuotuisten eläkeindeksiprosent-
tiarvojen summa, vaan näiden pro-
senttiarvojen kasaantuva eli kumu-
latiivinen kasvu eli korkoa korolle.
Tätä asiaa eivät hallinneet perus-
tuslakivaliokunnan kokoukseen 
osallistuneet korkean tason henki-
löt: Hallitusneuvos Tuulikki Hak-
karainen, professori Mikael Hidén, 
professori Antero Jyränki, oikeus-
tieteen tohtori, Matti Niemivuo ja 
lainopin kandidaatti Juhani Salmi-
nen. 

”HE 303 / 1992 valtiopäivät” 
eli  Aho-Viinasen hallituksen esi-
tys Eduskunnalle laiksi työnte-
kijäin eläkelain 9 §:n poikkeuk-
sellisesta soveltamisesta vuonna 
1993” muotoiltiin perustuslakiva-
liokunnan lausunnon mukaises-
ti. Sitä koskeva laki astui voimaan 
1.1.1993. Lain allekirjoittaneina 
olivat tasavallan presidentti Mau-
no Koivisto ja sosiaali- ja terveys-
ministeri Jorma Huuhtanen.

Tutkimusaineistoani luovu-
tin Helsingin yliopiston nykyisel-
le Eurooppa-oikeuden professo-
rille Tuomas Ojaselle.  Suullisesti 
hän on totesi minulle, että jos pro-
fessori Jaakko Uotilan ja professo-
ri Teivo Pentikäisen esittämät pre-
missit eläkkeen tarkoituksesta ja 
indeksiturvasta pitävät paikkansa 
sekä se että perustuslakivaliokun-
ta teki päätöksensä yhden äänen 
enemmistöllä sekä se että perus-
tuslakivaliokunnan päätökseen si-
sältyi kirjallinen eriävä mielipide, 
on eduskunnan perustuslakivalio-
kunnan päätös, että eläkkeitä voi-
daan käsitellä tavallisen lain säätä-
misjärjestyksessä, kyseenalainen. 

Välittömästi lain tultua voimaan 
Aho – Viinasen hallitus aloitti 
massiivisen eläkeläisten maksus-

Vuosisadan petos
 – sodanaikaisten ikäluokkien eläketurvan  alasajo
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sa olevien, lakimääräisten etuuksi-
en alasajon. Myös Lipponen- Nii-
nistön ykköshallitus (13.4.1995 
– 15.4.1999) vauhditti tätä alasajoa 
hyvin merkittävästi ns. taitetul-
la indeksillä sekä kansaneläkkeen 
työeläkevähenteisen pohjaosan 
toiseen kertaan tehdyllä leikkauk-
sella 1.1.1996 lukien. Nämä hal-
litukset vähät välittivät siitä, että 
”poikkeuksellinen” laki koski vain 
vuotta 1993
 
Matemaattista faktaa TEL- in-
deksin leikkausten vuoksi
* Veronmaksajain Keskusliitto 
ry:n mukaan jo ajalla 1992 - 2005 
palkansaajien reaaliansio kasvoi 
28 - 29 % ja eläkeikäisten eli 65 
vuotta täyttäneiden 1,5 - 4,9 %  
(Veronmaksajain Keskusliitto ry:n 
ekonomisti Jenni Oksanen).
 * ”Kaikkiaan jakson 1993 - 2008 
aikana työikäisten eli alle 65-vuo-
tiaiden eläkeindeksi   jäi jälkeen 
vanhasta TEL 9 §:n mukaisesta in-
deksistä 5.6 %  ja eläkeikäisten eli 
65 vuotta täyttäneiden (ns. taitet-
tu indeksi)  TEL- indeksi 11,0 %” 
(lähde: saamani laskelma Eläke-
turvakeskuksesta).
* Eläkeläisten työeläkemenetykset 
TEL- indeksileikkausten vuoksi 
yhteensä vuosilta 1993- 2010 vuo-
den 1992 työeläketason mukaan:
Taulukko A: Aho-Viinasen halli-
tuksen vuosien 1993- 1995 leikka-
usten vuoksi.
Taulukko B: Lipponen- Niinis-
tön hallituksen ns. taitetun indek-
sin vuoksi, jonka varsinaisena 
pääarkkitehtinä oli Eläkevakuu-
tusyhtiö Ilmarisen toimitusjohtaja 
Kari Puro (lähde: Sosiaali- ja ter-
veysministeriön ylijohtaja Raimo 
Ikonen).

  Pyytämäni taulukkolaskelmat 
asiantuntijamatemaatikolta.
 
* Eri indeksien kasvu 1996–2010 
eli ajalla, jolloin taitettu indeksi on 
ollut voimassa:
Palkkaindeksi 64,4 % 
Kuluttajahintaindeksi 23,7 % 
Kansaneläkeindeksi 25,7 % 
Puoliväli-indeksi 44,2 % (työikäi-
set eli alle 65-vuotiaat eläkeläiset)
Taitettu työeläkeindeksi 32,0 %  
(eläkeikäiset eli 65 vuotta täyttä-
neet)

Eri indeksit ovat jääneet jälkeen 
palkkaindeksin kasvusta (64,4 %) 
jo ajalla 1996-2008:
Kuluttajahintaindeksi 40,7 % 
Kansaneläkeindeksi  38,7 % 
Puoliväli-indeksi 20,2 %  
Taitettu työeläkeindeksi 32,4 % 
( Lähde: Kela 24.5.2010 J.A.).
 
* Voittajina ovat selviytyneet elä-
keleikkausten ansiosta työeläkeyh-
tiöt ja näiden pomot
Työeläkeläkevakuuttajat ry:n 
(TELA ry) mukaan vuoden 2009 
lopussa eläkeyhtiöiden sijoitus-
kanta oli 125 miljardia euroa. 
Eduskunnan talousarvioesitys 
vuodelle 2010 on 49,9 mrd. euroa. 
Eläkeyhtiöillä on Suomen suu-
rin yksittäinen varallisuus. Eläke-
yhtiöt on pelottava finanssimahti.  
Professori Pentikäinen aikoinaan 
varoitteli niiden kehittymistä fi-
nanssialan tavarataloiksi.

Työeläkeyhtiöiden pomoilla on 
pöyristyttävän suuret palkat. Pari 
esimerkkiä.

Eläke Varman toimitusjohta-
ja Matti Wuorio sai vuonna 2008 
palkkaa vuodessa 761 637 euroa 
eli kuukautta kohden 63 469 eu-
roa.  Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen 

toimitusjohtaja Harri Sailas (val-
tiosihteeri Raimo Sailaksen veli) 
sai vuonna 2008 vuosipalkkaa 492 
012 euroa eli kuukautta kohden 
41 001 euroa. (lähteet: Eläke Var-
man ja Ilmarisen vuosikertomus / 
2008),

 On korkea aika toteuttaa pro-
fessori Pentikäisen esittämä vaati-
mus: ”Eläkejärjestelmämme alas-
repijät on tunnistettava ja saatava 
vastuuseen.”

Sodanaikaisten ikäluokkien elä-
keleikkauksissa on karkeasti ri-
kottu perustuslakimme säädök-
siä.
6§ Yhdenvertaisuus
Ketään ei saa ilman hyväksyttävää 
syytä asettaa eri asemaan … iän… 
perusteella
15§ Omaisuuden suoja
Jokaisen omaisuus on turvattu.
22§ Perusoikeuksien turvaaminen
Julkisen vallan on turvattava pe-
rusoikeuksien ja ihmisoikeuksien 
toteutuminen.
Vastaava säädökset ovat Euroopan 
Unionin Perusoikeuskirjassa. Li-
sänä on mainittava perusoikeuskir-
jan pääluvun ”Vapaudet” 17. artik-
la ”Omistus”. Siinä on maininta:
”Jokaisella on oikeus nauttia lail-
lisesti hankkimastaan omaisuudes-
ta sekä käyttää, luovuttaa ja testa-
mentata sitä. Keneltäkään ei saa 
riistää hänen omaisuuttaan pait-
si yleisen edun sitä vaatiessa lais-
sa säädetyissä tapauksissa ja laissa 
säädettyjen ehtojen mukaisesti ja 
siten, että hänelle suoritetaan koh-
tuullisessa ajassa oikeudenmukai-
nen korvaus omaisuuden mene-
tyksestä.”  Kohtuullinen aika on jo 
monin kerroin lyöty laimin.

Ja lopuksi: Pohtimisen arvoi-
nen asia on, onko sodanaikaisten 
ikäluokkien eläkeleikkauksissa ta-
pahtunut rikos ihmisyyttä kohtaan. 
Rikos ihmisyyttä kohtaanhan ei 
vanhene koskaan. 

Esko Posti

Taulukko A
Eläke Eläke- Eläkemenetys
1992 menetys keskimäärin
€ kk 1993-2010 €/vu €/kk
505 10 774 599 50
673 14 365 798 66
841 17 957 998 83

1 009 21 548 1 197 100
1 177 25 139 1 397 116
1 346 28 731 1 596 133
1 514 32 322 1 796 150
1 682 35 914 1 995 166
1 850 39 505 2 195 183
2 018 43 096 2 394 199
2 523 53 870 2 993 249
3 364 71 827 3 990 333
4 205 89 784 4 988 416
5 046 107 740 5 986 499

Taulukko B

Eläke Eläke-  Eläkemenetys
1992 menetys    keskimäärin
€ kk 1996-2010 €/vu €/kk
505 6 242 347 29
673 8 323 462 39
841 10 403 578 48

1 009 12 484 694 58
1 177 14 565 809 67
1 346 16 645 925 77
1 514 18 726 1 040 87
1 682 20 807 1 156 96
1 850 22 887 1 272 106
2 018 24 968 1 387 116
2 523 31 210 1 734 144
3 364 41 613 2 312 193
4 205 52 016 2 890 241
5 046 62 420 3 468 289
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JALKOJEN HOITOA

Jalkahoitola Kaisa Järveläinen
taavinkoti, nauhakuja 2, espoo

puh: (09) 4521005

Jalkahoitola Rebecca Ortju
merikartano, tyrskyvuori 6, espoo

puh: 050 328 45 66

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

www.espoo.fi/kulttuurikeskus

	 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

SISUSTO OY LEHTOKARI
ollaksentie 9
02940 espoo

puh. 0400-353957
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Leppävaaran Uusi Apteekki
liikekeskus sello, 02600 espoo

puh. (09) 8492 550

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

E.M. Pekkinen Oy
pl 36, 02921 espoo
puh. (09) 849 4070
www.empekkinen.fi 

Revontulen Fysioterapia
VeteraanikUntoUtUsta

revontulentie 8
02100 espoo

puh. (09) 455 3595

LAKIASIOIDEN HOITOA
• Testamentit, perunkirjoitukset
• Kaikki perheen lakiasiat

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

00250 Helsinki

KAUKLAHDEN FYSIOTERAPIA 
Fysioterapia, fysikaaliset hoidot,

hieronta

aJanVaraUs puh. 811 818
kotikäynnit lääkärin lähetteellä

kuninkaankartanontie 5, 02780 espoo

FYSIOTERAPIA 
ANN-BRITT RAJALA

espoonlahdenkuja 4
espoonlahden Uimahalli

02320 espoo
puh. (09) 802 2083

Tapiolan Apteekki
kauppamiehenkatu 6

02100 espoo
puh. (09) 452 0130

Espoon Fysikaalinen 
Hoitolaitos

tapiolan keskustorni 5.krs
02100 espoo

puh. (09) 466 019

Insinööritoimisto 
Konstru Oy

ahventie 4 B
02170 espoo

puh. 09-435 5950
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Viimsi on vaurastuva, muinoin ka-
lastukseen keskittynyt kunta Vi-
rossa, noin kymmenen kilometriä 
itään Tallinnasta. 2000-luvun alus-
sa sinne perustetusta Viimsi Spa 
kylpylästä yhdistyksemme sosiaa-
lijaosto oli varannut viikon mittai-
sen kuntoutus- ja virkistysloman.
Osallistujia oli sekä Espoosta että 
Kirkkonummelta yhteensä perä-
ti 39 henkeä: tunnuksen omaavia 
veteraaneja, puolisojäseniä, omai-
sia ja ”viihdytysjoukkoakin”. Ikä-
rakenteeltaan 65–100-vuotiaiden 
apuna nähtiin myös rollaattoreita 
ja kävelykeppejä.

Kuntoutusloman kuuteen arki-
päivään saatiin mahdutetuksi 12–
15 fysikaalista hoitoa, manuaalista 
hierontaa, magneettihoitoa, para-
fiini-, suola- ja venytyshoitoja ym. 
ym.

Runsaasti teetettiin kylpylän la-
boratorion tarjoamia veren soke-
ri- ja kolesterolitutkimuksia sekä 
kauneushoitolan puolella jalka-
hoitoja ja manikyyrejä. Aamu-uin-
nit ja kuntosalin käyttö kuuluivat 

Kuntoutumaan 
Fra Mare -kylpylään Haapsaluun
Yhdistyksemme sosiaalijaoston tukema kuntoutusloma 
toteutetaan Fr Mare-kylpylässä 14.– 21.11. 2010 (su-su).
Kuntoutusta voivat hakea keräysvaroista maksettavaan tu-
keen oikeutetut RS, RP ja MR –tunnuksen omaavat jä-
senet sekä yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi hyväksytyt 
puolisojäsenet ja veteraanien lesket. Täysin maksava ulko-
puolinen seuralainen mahdollinen, jos varatut paikat sen 
sallivat.
Ilmoittautumiset pikaisesti mutta viimeistään 11.10.2010 
Helena Luukkoselle puh. 884 5943  tai sähköpostissa he-
lena.luukkonen@elisanet.fi. Ilmoittautumisen jälkeen ha-
kijalle postitetaan matkaohjelma tuki- ym. hintatietoi-
neen. 

Tervetuloa mukaan!
Helteisen kesän terveisin
Sosiaalijaosto

Pankkitalletusten 
lähdevero
 
Pankkitalletuksista on maksettava 
lähdevero, jonka suuruus on tällä 
hetkellä 29 %.

Soitin vastikään Suomen Pankin 
tiedotukseen ja tiedustelin, mil-
loin tätä koskeva laki tuli voimaan. 
Vastaus oli, että sehän on aina ol-
lut voimassa.

Muistin, että laki tuli voimaan 
Aho – Viinasen hallituksen aikana. 
Pyysin tiedottajaa tutkimaan asi-
an. Olin jo kuitenkin ehtinyt  saada 
sähköpostina lakitekstin Eduskun-
nan tiedotuksesta (HE 281 / 1992), 
kun Suomen Pankinkin vastaus 
tuli. 

Tasavallan presidentti Mau-
no Koivisto ja valtiovarainminis-
teri Iiro Viinanen allekirjoittivat 
lain pankkitalletusten lähdeverosta 
6.päivä marraskuuta 1992.

Koska vuoden 1991 lopulli-
nen vero oli vielä laskentavai-
heessa  lähdeveron maksuunpano 
aloitettiin takautuvasti jo vuodel-
ta 1991, jolloin se oli 10 %. Nou-
su tapahtui heti seuraavana vuote-
na eli 1992, jolloin se oli 15 %  ja 
vuosina 1993 ja 1994  peräti 20%.

Kansalaisethan ovat jo maksa-
neet kovat tuloverot pankkitalle-
tuksistaan. Veroa peritään jo vero-
tetusta tulosta.

Esko Posti

Espoon 
Sotaveteraanit ry
Naisjaoston 
40-vuotisjuhla
vietetään lauantaina 
23.10.2010
Tapiolan palvelukeskuksessa 
klo 14.00
Onnittelujen vastaanotto al-
kaa klo 13.00

Viimsissä viihtymässä 
18–25.4.2010

myös päiväohjelmaan.
Päiväunet otettiin, jos ehdittiin. 

Iltaohjelmiin kuului mm. Tosca-
ooppera Estonia-teatterissa Tal-
linnassa ja kylpylän järjestämät 
musiikki- ja tanssi-illat. Omaohjel-
maisia illanviettoja  lotta-teeman, 
tarinoinnin ja musiikin merkeissä 
järjestettiin kaksi. Yhdessäoloa ri-
kastutti Keijo haitarillaan, Anneli 
pienois-pianokonsertillaan, Teuvo 
lumipäiväkirjallaan, Kaija joukku-
eiden välisellä kilpailulla ja monet 
muut mukanaolijat lauluin, loput-
tomin kaskuin ja kertojien omis-
ta kokemuksista ammennetuin ta-
rinoin.

Viikon aikana viihdyttiin tutussa 
seurassa, saatiin ilosta ikälisää ja 
keppi ja rollaattori unohtuivat huo-
neen nurkkaan! Osallistujat kiittä-
vät yhdistystä ja erityisesti Hele-
naa onnistuneesta kuntoviikosta ja 
Veteraanivastuun keräystoimikun-
taa kuntoutukseen käytetystä talo-
udellisesta tuesta. 

Tyytyväiset 
kuntoloman viettäjät 
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Yleisradion ajankohtaisten ja poli-
ittisten ohjelmien toimituspääl-
likön sisäpuhelin pärähti 1960-lu-
vun hämäränä marraskuun päivänä 
tavallista ärhäkämmin. Eteisaulan 
vahtimestarin äänessä oli jokin si-
vuvivahde, kun hän kysyi: Onko 

”Kuninkaallinen” vieras   

huoneesi siinä kunnossa, että voit 
ottaa vastaan kuninkaallisen - tai 
ainakin lähes kuninkaallisen - tu-
lijan. Vilkaisin ympärilleni. Lehtiä 
ja lehtiöitä, papereita, nauhako-
teloita ja kirjoja oli siellä ja tääl-
lä, kuten toimituksessa on tapana. 
Järjestelyihin ei ollut aikaa, sil-
lä kohta ovesta astui pitkä, juh-
la-asuinen herrasmies. Vasen käsi 
kannatti salkkua, oikea valkoisine 
hansikkaineen teki knallilla ko-
meaan kaaren. Mustaa takkia ko-
risti valkoinen neilikka. Kengät ki-
ilsivät.

”Minä olen Matti Klemettilä, 
Suomen tuleva kuningas, kunin-
kaalliselta nimeltäni Matti ensim-
mäinen. Käyntini syy on se, että 
haluaisin lukea nauhalle jo nyt hal-
litsijajulistukseni valmiiksi, koska 
kuninkaalla on kruunajaispäivä-
nään muita kiireitä.”

Pyysin vierasta istumaan ja mie-
tin, miten yllättävään tilanteeseen 
tulisi suhtautua. Muistin Yleisradi-
on toimittajille annetut ohjeet, et-
tei hulluja ja humalaisia saa pääs-
tää ääneen.

Sain lisäaikaa, kun vieraani ryh-
tyi avaamaan salkkuaan.

”Ennen kuninkaaksi tuloani mi-
nun on ryhdyttävä pääministerik-
si ja saatava maan asiat kuntoon. 
Saanko esitellä hallituslistani.”

Ruutupaperille oli lyijyky-
nällä suurella, selvällä käsialal-
la merkitty uuden hallituksen pää-
ministeriksi Matti Klemettilä, 
varapääministeriksi V.J. Sukselai-
nen ja ministereiksi mm. Rafael 
Paasio, Juha Rihtniemi, Päiviö He-
temäki ja Ahti Karjalainen.

Kutsuin nuoren toimittajamme 
Markus Similän huoneeseeni ja 
pyysin, että hän vie vieraan studi-
oon ja nauhoittaa sekä hallituslis-
tan että hallitsijavakuutuksen.

”Masi” Similä kertoi studiosta 
palattuaan ja vieraan ulos saateltu-
aan, että kun punainen valo syttyi, 
Klemettilä nousi seisomaan ja luki 
jylhällä äänellä julistuksensa. Sii-
nä vakuutettiin, että Suomen kan-
salle koittaa uusi aika ja onnekas 
tulevaisuus, kun  pohjoismainen 
kuninkaallinen neliapila saa vii-

meisen terälehtensä, Suomen ku-
ninkaan Matti I.

Menestystä 
ja epäonnea
”Kuninkaallisen” kohtaaminen pa-
lautui mieleeni, kun luin Klemet-
tilän pojantyttären Sinikka Kle-
mettilän isoisästään kirjoittaman 
elämänarinan. Se on kuvaus La-
pualla 1875 syntyneen ja 1964 
Kirkkonummella kuolleen Mat-
ti Klemettilän suurista haaveis-
ta, sinnikkäästä yrittämisestä  - ja 
suuruudenhulluudesta. Matti Kle-
mettilä syntyi eteläpohjalaiseen 
maalaistaloon, kävi kauppakou-
lun ja toimi liikemiehenä. Liike-
asioissa oli menestystä ja sotkuja, 
konkursseja ja käräjöintejä. Suu-
ri tappio syntyi, kun ensimmäisen 
maailmansodan aikana Pietarista 
hankittu viljalasti jäi vallankumo-
uksen jalkoihin. Yksityiselämäs-
säkin oli vaikeuksia. Tuli avioero 
ja kiertolaiselämää pääkaupunki-
seudulla satunnaisten työpaikko-
jen perässä. 

Kaiken aikaa Matti Klemettilä 
kirjoitti pitkiä kirjeitä poliitikoil-
le ja kävi eduskunnassa esittämäs-
sä hallituslistaansa. Valtiopäivien 
avajaisissa ja päättäjäisissä Kle-
mettilä istui aina ryhdikkäänä leh-
terillä, josta puhemies Fagerholm 
noudatti hänet valtiosalin kahviti-
laisuuteen. Herraskainen pukeutu-
minen oli mahdollista, kun Fager-
holm, Kekkonen ja eräät muutkin 
poliitikot lahjoittivat käytetty-
jä vaatteita. Rengin tehtävät kirk-
konummelaisella suurtilalla jäivät 
viimeisiksi töiksi. Värikäs elämä 
päättyi Kirkkonummen vanhain-
kodissa.

Sinikka Klemettilän mukaan 
isoisä levitti ympäristöönsä ih-
misiin vetoavaa menneen maail-
man ilmapiiriä, nostalgiaa. Ihmiset 
suostuivat hänen kuningasleikkiin-
sä.

Niin teimme mekin, Yleisradion 
tosikkomaiset toimittajat.

Niilo Ihamäki   

Matti Klemettilässä oli herrasmies-
mäistä sharmia.
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Espoon Sotaveteraanit ry:n 
perustaman Espoon Seu-
dun Kulttuurisäätiön yhtenä 
tarkoitusperänä on edistää 
kaupunkilaisten kotiseutu-
tuntemusta.Tämä tavoite in-
noitti allekirjoittanutta laa-
timaan tämän muistikuviini 
perustuvan kirjoitelman nuo-
ruusvuosieni aikaisesta ko-
tikylästäni eli nykyisestä Ki-
venlahdesta.

Stensvikin kartanon maat, mitkä 
Asuntosäätiö hankki omistukseen-
sa vuonna 1961,  olivat säätiön toi-
minnassa seuraava aluerakenta-
miskohde Hagalundin kartanon 
oston jälkeen. Kun Stensvikin ra-
kentaminen alkoi, hiipui maa-
seutumainen elämänmuoto Es-
poonlahden rannalla sijaitsevassa 
kylässä.

Kylän asukkaiden -  119 henkeä 
vuonna 1939 -  ammatillinen kirjo 
käsitti seuraavat ammattiryhmät: 
pääosan muodostivat maatyömie-
het perheineen ja kausiluonteista 
työtä tehneet tiilitehtaan työläiset. 
Yksittäisiä ammatteja olivat: Ky-
läkauppias, kansakoulun opetta-
jatar, konttorineiti, postineiti, kar-
jakko, seppä, tiilimestari ja tehtaan 
isännöitsijä sekä kartanon tilanhoi-
taja, isäni.

Kartanon maa-alueet, tehdas- 
ja muut rakennukset omisti Ab 
Stensvik. Kartanon päärakennus 
ja konttorirakennus sijaitsivat leh-
tipuiden muodostamassa puis-
tossa paikalla, missä nykyisin on 
Meriusvan koulu. Maatyömiehet 
perheineen asuivat pienissä muo-
namiehen mökeissä käytössään 
pikkuruinen perunamaa.Tehdas-
työläiset asuivat kahdessa vuokra-
kasarmissa. Kuvaavaa asuinoloille 
1930-luvun puolivälissä oli, ettei 
isännöitsijänkään asunnossa ollut 
sähkövaloa.

Keskeinen asia jokapäiväisen 
elämän kannalta oli, että kylässä 

sijaitsi ruokakauppa. Se oli raken-
nuksessa, jossa oli ollut Espoon 
ensimmäinen kauppapuoti. Tuote-
valikoima oli varsin niukka eten-
kin lihatuotteiden osalta sähköis-
ten kylmälaitteiden puuttumisen 
vuoksi. Halmen leipomo Kauk-
lahdessa huolehti elintarvikkeiden 
säännöstelykaudellakin siitä, että 
leipää oli ostokuponkeja vastaan 
aina saatavissa.

Tehdasalueella oli ruotsinkie-
linen supistettu kansakoulu. Sen 
viimeisenä toimintavuonna 1938 
yläkoulussa oli 9 ja alakoulussa 5 
oppilasta.

Tiilenvalajat ja Kartanon varsi-
naiset alustalaiset
Stensvikin tiilitehdas perustet-
tiin todennäköisesti vuonna 1861. 
Talvisodan jälkeen tehdas ei ol-
lut enää toiminnassa ja se tuhou-
tui tulipalossa syksyllä 1940. Tii-
len valmistus oli sesonkiluonteista 
työtä. Työt alkoivat keväällä rou-
dan sulettua saven kaivuulla.Tii-
limassan ainesosana oleva hiekka 
tuotiin talvisin reellä jään yli Kirk-
konummen puolelta. Kun tiilen-
poltto päättyi syksyllä pakkaskau-
den alettua, siirtyivät työmiehet 
kotiseudulleen ja luultavasti met-
sätöihin.

Kun olin 1930-luvun lopulla 
vain vähän toisella vuosikymme-
nellä, ovat mieleeni jääneet asiat 
yhtiön teollisesta toiminnasta aika 
vähäisiä. Muistelen, että työväen 
palkat maksettiin kerran viikos-
sa ja konttoristi nouti tarvittavan 
rahamäärän pankista Helsingistä. 
Jorvaksentien valmistuttua kohta 
30-luvun puolivälin jälkeen, tiilet 
kuljetettiin Helsinkiin pääsääntöi-
sesti kuorma-autoilla eikä enää ve-
siteitse proomuilla.

Muonamiehistä puhuminen ei 
heidän kohdallaan ole oikeastaan 
paikallaan, sillä eiväthän he olleet 
”talon” ruuissa, kuten talonpoi-
kaistiloilla.  He olivat tuntipalk-
kalaisia, joiden ansiot pienenivät 
talvisaikaan työpäivän lyhennyt-

tyä. Luontoisetuna heillä oli mök-
kiasumuksen ja pienen kasvimaan 
lisäksi vain polttopuut ja pari litraa 
maitoa päivässä.  Raskain  työ maa-
työmiehillä oli ojankaivuun ohella 
peltojen kyntäminen ja äestäminen 
hevosvetoisesti sekä puiden kaato 
talvella justeerisahalla. Vaimoväki 
oli maataloustöissä mukana vain 
heinän- ja elonkorjuussa sekä pe-
runannostossa. Tultuaan ruumiil-
liseen työhön kykenemättömik-
si ikänsä vuoksi, maatyömiehet 
saivat jäädä asumaan mökkeihin-
sä.  –Kertomusajanjakson  aika-
na voimassa olleen lainsäädännön 
mukaan työnantajan tarvitsi mak-
saa eläkettä vain sellaiselle työn-
tekijälleen, joka eläkeiän saavutet-
tuaan oli palvellut työnantajaansa 
yhtäjaksoisesti viimeiset 20 vuotta 
ja silloinkin vain työntekijän voi-
mien mukaista työsuoritusta vas-
taan.

Huomioita kyläläisten arjesta
Kuten tunnettua on, maaseutu-
asunnoista puuttuivat nyt puheena 
olevaan aikaan mukavuudet. Vet-
tä ei siis tullut sisään eikä mennyt 
ulos. Likavedet kannettiin tunkiol-
le. Lämmin vesi saatiin hellan yh-
teydessä olevasta boilerista. Kylän 
”yläluokka” eli kauppias, opetta-
ja ja konttoristi saivat parhaimmat 

Elämää espoolaisessa maalaiskylässä
ennen aluerakentamisen tuomaa muutosta

 Ossi Granlund.
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peseytymisvuorot kartanon pie-
nemmässä yhteissaunassa.
Kylän asukkaiden vapaa-ajan vie-
tosta en osaa kertoa mitään var-
maa. Kauklahdessa toimi sekä 
ruotsin- että suomenkielinen nuo-
risoseura ja suomenkielinen työ-
väenyhdistys. Tanssilava – Björk-
hagen – veti puoleensa kävijöitä 
kauempaakin kun tanssiminen tuli 
jälleen luvalliseksi. Liikuntaa po-
jat saivat murtomaahiihdosta ja 
ennenkaikkea laskettelusta mäen-
rinteisiin rakennetuista hyppyreis-
tä ja kesällä potkupalloilusta leh-
mihaassa.

Muistikuvia sodan ajalta
Kouriintuntuvimmin sodan vaiku-
tukset ilmenivät talvisodan aika-
na. Pelkoa aiheuttivat Paldinskin 
suunnalta pommituslennoilleen 
lähteneet viholliskoneet. Niiden 
reitti kulki usein Espoon yli. Var-
sinkin sen jälkeen kun Kauklah-
den tehdasalueelle pudotettiin 
pommeja, pelkotila lisääntyi ja ik-
kunoiden  peittämisen lisäksi uu-
nit lämmitettiin jo aamuvarhaisel-
la. Erityisen hyvin muistan sen, 
kun luultavasti tiedustelulennol-
la ollut neukkulentäjä suomalai-
sen hävittäjälentäjän ahdistamana 
kevensi pommikuormaansa. Pom-
mi räjähti noin 100 metrin etäisyy-
dellä asunnostamme. Muita ilma-
sotaan liittyviä tapahtumia oli, kun 
”Tante Ju” eli saksalainen Junkers 
JU 52 –kuljetuskone teki pakko-
laskun Espoonlahden jäälle jatko-
sodan aikana.

Miehitysvalta raja-naapurina
Kun välirauhansopimuksen mu-
kainen Porkkalan vuokra-alueen 
evakuoinnille asetettu määräaika 
päättyi, tuli neuvostoliittolainen 
sotaväki naapureiksemme Espoon-
lahden toiselle puolelle. Kohta 
saavuttuaan miehittäjät kaivoivat 
ampumahautaketjun rantavyöhyk-
keelle. Kun ensi säikähdyksestä oli 
toivuttu, pakkotilaan totuttiin vähi-
tellen. Espoonlahdelle voimaantul-
leiden liikkumisrajoitusten haitat 
kyläläisten kalastusmahdollisuuk-
sien kannalta jäivät vähäisiksi, 
koska vain aniharvat heistä omis-
tivat soutuveneen. Se, että Porkka-
lan tukikohdasta tuli Suomi-vakoi-
lun keskus, jäi kylän asujaimistolta 
tiedostamatta. Pahennusta herätti, 

että jotkut ulkopaikkakuntalaiset 
alentuivat käymään vaihtokauppaa 
miehitysvallan edustajien kanssa. 
Yhdysvaltalaiset lihasäilykkeet ja 
”tsaijun” terästämiseen soveltuva 
”Jallu” saattoivat olla tavoiteltuja 
vaihdannan kohteita. Käytännös-
sä homma sujui ainakin alkuaikoi-
na helposti, kun rajan yli pääsi pii-
loutumalla kuorma-auton lavalla 
pressun alle.

Suomalaisten rajavartijoi-
den yhdeksi sijoituspaikaksi tuli 
Stensvikin kylä. Tällä oli piristä-
vä vaikutus kylän elämään.Var-
tiokomppanian päällikkönä toi-
mi Mannerheimristin ritari Eino 
Penttilä. Hänen käynneistään isä-
ni luona minulle jäi Rukajärven 
erämaiden mainekkaasta soturista 
erittäin sympaattinen muistikuva. 
Juttelu rajavartijoiden ja paikallis-
ten asukkaiden välillä taisi jäädä 
melko vähäiseksi kielihankaluuk-
sien  johdosta.

Maahankintalain toimeenpanon 
vaikutukset
Mhl:n toimeenpanon yhteydes-
sä ei Stensvik´iin sijoitettu mon-
taakaan karjalais- tai kirkkonum-
melaisperhettä. Tämä johtui siitä, 
että Ab Stensvik täytti maanluovu-
tusvelvollisuutensa vapaaehtoi-
sesti myymällä suuren osan ti-
luksistaan naapurikylien alueelta. 
Vapaaehtoisuuteen perustuvan 
myynnin järjestelyissä oli muka-
na mm. Alko, jonka palveluksessa 

olevat perheelliset rintamamiehet 
saivat maanlunastuslautakunnan 
muodostaman asuntotontin Kauk-
lahden kupeesta. Viljelysalan 
pieneneminen johti kartanol-
la työpaikkojen vähenemiseen ja 
nuoremmat miehet siirtyivät muu-
alle paremmin palkattuihin hom-
miin.

Kylän asukkaiden ehtoon aika
Miten kartanon alustalaisten lop-
puelämä järjestyi sen jälkeen, kun 
voimien ehtyminen pakotti luo-
pumaan säännöllisestä työnteos-
ta, ei ole tiedossani. Arvelen, että 
muutama aviopari vietti viimei-
set elinvuotensa  kunnalliskodissa 
Träskändassa. Yhden sinnikkään  
karjalaisen evakkopariskunnan 
myöhemmät vaiheet tulin tietä-
mään. Kun työsuhde kartanon tal-
limiehenä ja karjakkona päättyi, he 
rakensivat Espoon kunnan myön-
tämän  asutuskassalainan ja poi-
kiensa hartiapankin avulla itsel-
leen pienen omakotitalon Olariin.
Lainan hoidosta selviytymiseksi 
työntekoa oli jatkettava.  Perheen-
pää jatkoi uurastamista yleisen 
saunan lämmittäjänä ja sisupussi 
aviovaimo siivoojana.  Kun Olari 
tuli aluerakentamiskohteeksi, oli 
uusi muutto jälleen edessä. Raken-
nus Oy Arjatsalon rakentamasta 
kerrostalosta he saivat tilalle mo-
dernin asunnon tutuksi tulleella 
uudella  asuinpaikkakunnalla.

Ossi Granlund

Talo Kivenlahdessa (Stensvikissä).
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Espoon Sotaveteraanien sosiaa-
li-  ja pohjoinen jaosto järjestivät 
yhdessä tilaisuuden, johon osallis-
tui 46 henkilöä. Kuljetus oli järjes-
tetty Tyllilän linja-autoilla. Autot 
lähtivät Tapiolasta klo 9.00, Lep-
pävaarasta klo 9.15 ja Karakalli-
osta klo 9.20. Näin pääsivät au-
tottomat veteraaniveljet ja siskot 
nauttimaan Palstarinteen kauniis-
ta ja rauhallisesta järvimaisemasta.

”Villen”, hyvän saunamesta-
rin lämmittämät löylyt saivat niin 
miehet kuin naistenkin innolla kyl-
pemään ja Kolmoislammen vilpoi-
sessa vedessä virkistymään

Kun kävelyt ym. alkutoimet oli 
suoritettu, kuultiin emännän ”vel-
likellon” kutsu kello 12:n lou-
naalle, jossa nautittiin kaalikeittoa 
lisukkeineen. Kaikki tämä, kulje-
tukset ja lounas lähtökahveineen 
oli sosiaalijaoston kustantama.

Kello 15 tulivat Tyllilän Linja-
autot hakemaan hyvin virkistyneet 

Polttopuutalkoot

Palstarinteen isännän Vilho Åker-
lundin pyynnöstä Espoon kaupun-
gilta saatiin 15 kuutiota tukkeja. 
Hyvä oli jonkun ajatus, mutta millä 
me vanhat veteraanit saadaan sel-
lainen puumäärä pilkotuksi. Pie-
nillä sähkösahoilla se ei onnistu. 
Lupasin kyllä mennä sahaustalkoi-
siin. Miniä kuultuaan aikomukser-
ni sanoi että et mene, vaan poikasi 
Raimo sahaa puut. Hän sahasikin 
useana päivänä tukkeja pölkyiksi  
isolla moottorisahalla. Hän lainasi 
tuttaviltaan kaksi klapikonetta, jo-
ten suurienkin ja visaisten puiden 
halkominen onnistui.

Näin suuri työsuoritus vaati use-
an miehen työrupeaman. Ryhmä-
kuvassa nimeän heidät vasemmal-
ta lukien: Raimo Elonsalo, Aimo 
Virkki, Raimo Nikander, Juhani 
Manner, Vilho Åkerlund, Eero-
Juhani Juhola, Raimo Ilveskero 
ja Toivo Grönlund. Kuvasta puut-
tuu Unto Joensuu. 

Kun puut oli pilkottu, oli vielä 
kova työ niiden pinoaminen. Kaik-
ki sujui hyvässä talkoohengessä 
sekä Palstarinteen emännän Anja 
Hukkasen tarjoamalla maistuval-
la lounaalla. 

Raimo Nikander palautti klapi-

koneet niiden omistajille Kuusjo-
elle, missä hänkin asuu.

Ajatelkaa, mitä olisi tullut mak-
samaan, jos tämä pilkkomistyö oli-
si teetetty vieraalla työvoimalla. 

Toivo Nikander

osallistujat kotimatkalle. Olen var-
ma ja niin kuin monet kiitollisina 
sanoivatkin, että täältä ei nälkäise-
nä yksikään lähde. 

Virkistyspäivä 25.8.2010

Toivotimme vieraillemme HY-
VÄÄ KOTIMATKAA!

Espoon Sotaveteraanien  
sosiaalijaosto ja pohjoinen jaosto
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Ateria Palstarinteen terassilla
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Ajassa sattuu ja tapahtuu, kaikki ta-
pahtumat asettuvat jonkinlaiselle 
aikajanalle. Aikahan käsitetään jon- 
kinlaiseksi järjestykseksi, jossa ta-
pahtumien suunta on joko eteen tai 
taakse. Nuoret katselevat useim-
miten eteen tulevaisuuteen ja van-
hat taakse menneisyyteen. Vanhan 
ystävät vähenevät, elonpiiri piene-
nee ja nykynuorten erilainen elä-
misen tahti outoudellaan kääntää 
vanhenevan henkilön katseen men-
neisyyteen. Samoin pienetkin vies-
tit entisiltä tutuilta paikoilta tuovat 
muistoja mieleen. Paikallislehteä 
selaillessani näin, että salama oli 
iskenyt Vilho-enon entisen torpan 
kattoon ja polttanut sen ja kaiken 
palavan koko tontilta. Paikka, jos-
sa perhe ennen asui ja rakenteli tu-
levaisuuttaan, oli nyt vain nokinen 
raiskio. 

Nuoruudessaan Vilho oli liikun-
nallinen, urheileva nuorimies. Pai-
ni oli hänen harrastuksensa, jos-
sa hän kehittyi jopa populla -41 
piirimestaruustasolle asti. Ase-
velvollisuutensa hän suoritti  –38 
kotiutuen vuoden –39 alkupuolel-
la. Talvisodassa koko ajan alus-
ta loppuun selviytyen pienellä pa-
leltumisella. Kun jatkosota alkoi, 
alkoivat myös hänen vaikeuten-
sa. Jatkosodan alussa reserviläiset 
koottiin samasta pitäjästä samaan 
yksikköön, niin myös Vilho. Koko 
pitäjä samaan pataljoonaan. Siinä 
kävi siten kuin jälkeenpäin huo-
mattiin, tappiot olivat pitäjää koh-
den hirvittävät. Elokuun lopulla 
-41 pitäjän sankarihautaan haudat-
tiin 23 sankaria. Se oli kova isku 
yhden pitäjän osalle. Lisäksi haa-
voittui useita kymmeniä miehiä, 
näiden joukossa Vilho.

Vilho haavoittui hyvin pahasti. 
Konekiväärisuihku repi hänen va-
semman jalkansa hirvittävään kun-
toon. Pohkeesta meni kolme kuu-
laa läpi vieden mennessään luuta 
ja jäseniä. Toinen osuma vei osan 
takareidestä. Hän joutui olemaan 
kuukausia sairaalassa, josta kotiu-
tettiin asepalvelukseen kelpaamat-
tomana. Jalka säilyi jonkinlaisena 
ruotona, polvi ei taipunut ja kul-
kea ei sillä monta askelta voinut 
ottaa. Tuskat varsinkin ensimmäi-

sinä vuosina olivat sietämättömiä. 
Kipulääkkeet, mitä hän sai kotiin, 
olivat jonkinlaisia pulvereita, joi-
den vaikutus oli olematon.

Jatkuva kipu, huoli toimeentu-
losta ja talon tekemättömistä töis-
tä olivat Vilholle liikaa. Muutos 
entisestä urheilevasta, menevästä 
miehestä sairaaseen, melkein lii-
kuntakyvyttömään mieheen oli-
vat hänelle suuria. Hän ei kestänyt. 
Hän alkoi karttaa naapureita, rii-
dellä jokaisen kanssa pienemmäs-
täkin asiasta ja joskus ilman asi-
aakin. Alkoholi tuli myös jossakin 
vaiheessa kuvioihin. 

Riidat, jopa oikeusjutut alkoivat 
olla hänelle arkipäivää. Tutut aut-
toivat ja ymmärsivät, mutta senai-
kaisilla tiedoilla ja taidoilla ei suku 
eivätkä naapurit paljon auttaa osan-
neet. Työssä auttaminen oli oikeas-
taan ainoa mitä osattiin tehdä. 

Maanviljelijän poikana ja tilan 
perijänä hänelle eikä kenellekään 
läheisellä, ei myöskään silloisilla 
huoltoviranomaisilla tullut mieleen 
ehdottaa hänelle mitään ammatin-
vaihdoksen tapaistakaan. Tila kun 
oli ja talon perijä, siinä oli pysyt-
tävä, oli jalkaa tai ei. Ilman tarmo-
kasta työtäpelkäämätöntä vaimo-
aan hän ei olisi voinut jatkaa tilansa 
hoitoa niinkään pitkälle. Kuitenkin 
tapahtui se, mikä hänen mielestään 
oli väistämätöntä, jolla hän oli lä-
heisiään viimeiset vuodet pelotel-

lut. Eräänä aamuna hänet löydettiin 
tallin vintiltä, siellä oli paljon pak-
suja kattohirsiä kuin odottamassa. 

Vilho haudattiin kaikessa hiljai-
suudessa. Vain lähisuku ja aivan lä-
himmät naapurit olivat tulleet  saat-
tamaan. 1950-luvun alkupuolella ei 
juurikaan sotaveteraaneja muistettu 
eikä varsinkaan tällaisen lopun saa-
neita muitakaan vainajia. Ei ollut 
montakaan vuotta siitä kun tällai-
set vainajat haudattiin hautausmaan 
taakse eikä siunattuun maahan. Elä-
mänsä lopun ottaminen omiin kä-
siin oli synti sen ajan käsityksen 
mukaan. Ajat olivat ainakin siinä 
muuttuneet, pappi oli siunaamassa.

Elämä jatkui, aika hälvensi 
muistot. Harva muisti Vilhoa muu-
taman vuoden kuluttua. Koskaan 
ei hänelle muistopuheita pidetty, 
useimmiten, jos muistettiin, puhut-
tiin hänen viimeisistä vuosistaan 
ja hänen enemmän tai vähemmän 
horjuvasta elämästään. Koskaan 
en kuullut kenenkään puhuvan hä-
nen hienosta painiharrastuksestaan 
eikä myöskään siitä, mitä hän an-
toi isänmaansa eteen talvisodassa 
ja jatkosodassa haavoittumiseensa 
saakka. 

Olkoon tämä kirjoitus pienenä 
muistopuheena Vilholle ja myös-
kin monelle muulle hänen kaltai-
selleen. Teitte kuitenkin paljon, 
rauha Teille!

Eero Sillanpää

Muistoja menneisyydestä
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Joukko pohjalaisia sotilaita oli 
metsikössä aukean reunalla. Au-
kean toisella puolella näkyi ole-
van ryssän korsu. Savupiippu 
vain törrötti kummun laella. Jouk-
kueenjohtaja Koikkalainen ky-
syi miehiltä, löytyisikö vapaaeh-
toisia ryömimään aukean poikki 
ja pudottamaan savupiippuun kä-
sikranaatin. Kaikki olivat hiljaa. 
Koikkalainen tiesi, että tehtävä 
oli vaarallinen. Eteläpohjalainen 
Hautala kiemurteli vaivautunee-
na. Koikkalainen kysyi Hautalalta: 
”Etkö sie menisi?” Kun kerran ky-
syttiin, oli Hautalan pakko vastata: 
”No mä meen sitte.”

Hautala lähti ryömimään syväs-

Pohjalaiseen tapaan

sä lumessa. Muu joukkue jännitti 
metsässä. Hautala ryömi kärsiväl-
lisesti ja hitaasti käyttäen taitavasti 
hyväkseen aukean muutamia kiviä 
ja tuulenkaatoja, niin ettei vihol-
linen helposti nähnyt lumeen pik-
kuhiljaa kehittyvää uraa. Lopul-
ta metsässä olevat miehet näkivät, 
miten Hautala kömpi korsun kum-
mulle ja otti taskustaan kranaa-
tin. Hautala kurkisti savupiippuun, 
mutta sitten panikin kranaatin ta-
kaisin taskuunsa, tuli alas korsun 
kummulta ja käveli ovelle. 

Hautala koputti, ovi avattiin 
ja Hautala syöksyi sisään. Auke-
an toiselle puolelle asti kantau-
tui tappelun ääniä, huutoa, kolinaa 

ja muutamia pistoolin laukauksia. 
Sitten Hautala ryntäsi ulos. kiipe-
si takaisin korsun kummulle, otti 
kranaatin taskusta, veti sokan irti 
ja pudotti kranaatin savupiippuun. 
Sitten Hautala lähti rynnimään ta-
kaisin aukean poikki. Puolivälissä 
korsusta kuului räjähdys, kun kra-
naatti teki tehtävänsä. Hautala kä-
veli vähän rauhallisemmin omien 
luo, ja nämä rupesivat onnittele-
maan ja kehumaan häntä. Joukku-
eenjohtaja Koikkalainen sanoi: 
”Hautala saa tästä kyllä ylennyk-
sen ja lomaa. Mutta miksi ihmees-
sä te menitte sinne nujakoimaan?”  
Hautala vastasi: ”No mä vaan kä-
vin aukaasemas pellin.” 

Prof. Henrik Meinander piti va-
listusjaoston maanantaiesitelmän 
syyskuun 6. Päivänä Suomen his-
torian dramaattisimmasta vuodes-
ta 1944. Meinander selvitti Suo-
men ja Itämeren alueen roolia 
toisen maailmansodan loppuvai-
heessa ja tarkasteli Saksan ja Suo-
men sotakumppanuutta. Suomi oli 
Saksan tärkein aseveli sen sodas-
sa Neuvostoliittoa vastaan. Koko 
itärintamaan suhteutettuna suoma-
laisten rintamalohko ei tosin ollut 
pitkä. Suomen armeijan saavutet-

Vuosi 1944 
läpivalaisussa

tua joulukuussa 1941 ennalta sovi-
tut asemansa Karjalan kannaksella 
ja Itä-Karjalassa, Suomen sotilas-
johto keskeytti hyökkäyssodan ja 
minimoi joukkojensa aktiiviset so-
tatoimet. Suomi varmisti Saksan 
herruuden Itämerellä. Niin kauan 
kun Suomi saatiin pysymään mu-
kana sodassa, niin kauan Saksa 
saattoi toivoa säilyttävänsä otteen-
sa koko Pohjolassa. 

Saksa tuki Suomea taloudelli-
sesti ja sotilaallisesti. Saksa toimit-
ti Suomeen viljaa ja väkilannoit-

teita ja antoi aseellista apua. Ilman 
niitä suomalaisten yhteiskunnan 
kantokyky ei olisi kestänyt. Avulla 
oli suuri moraalinenkin merkitys.

Jatkosodan ja Suomen maail-
mansodan aikaiset kohtalot käsit-
tävistä yhteisistä muistoista tuli 
pian kansallisen itseymmärryksen 
kulmakiviä. Sodalla on keskeinen 
paikka isänmaallisissa kertomuk-
sissa. 

Sodan kokemukset vaikuttavat 
edelleen maan turvallisuuspolitiik-
kaan.  -NI

e
e

r
o

-
J

U
H

a
n

i 
J

U
H

o
l

a



25

Sodan ajan päivärahasta

Kun te siellä toimituksessa kaik-
kea selvitätte, niin voisitteko sel-
vittää senkin, paljonko sodan ai-
kana meille maksettiin päivärahaa.

Unto

Toukomettinen kiinnostaa

Kirkossa veisattiin virttä 105 ja sii-
nä puhuttiin toukomettisestä. Mi-
nua jäi vaivaamaan, mikä se sellai-
nen on.

Irja

Porilaisten marssista

Kaverin kanssa tuli kinaa Pori-
laisten marssin säveltäjästä. Kave-
ri väitti, että säveltäjä on Pacius. 
Minä väitin vstaan, sillä muiste-
lin, että marssin on sävelt’nyt joku 
saksalainen. Miten on, tietääkö 
toimitus?

Heikki

Porilaisten marssin säveltäjänä pi-
detään saksalaissyntyistä, Helsin-
gissä toiminutta urkuria Chr. Fr. 
Kressiä (1767-1812). Tätä ennen 
pääsävelmä esiintyy mm. erään 
baletin väliaikamusiikissa. Pacius 
sovitti marssin mieskuorolle.

Peruspäiväraha oli 14-15 markkaa, 
eli nykyrahana 2,5 euroa. Ylennyk-
sen jälkeen siihen tuli hiukan ko-
rotusta.

Toukomettinen on sepelkyyhky 
. Raamatussa sana esiintyy vain 
kerran, Korkeassa veisussa kerro-
taan, että ”kevät on tullut ja touko-
mettisen ääni kuuluu”.

Torvet raikuivat sotilassoittokuntien yhteisessä Tattoo - konsertissa 17.8. Haminassa.
Konsertti päättyi juhlavaan yhteisesiintymiseen. Valkopukuiset soittajat ovat Helsingin laivastosoittokunnan soit-
tajia.  – Kuva Matti Kaltokari.
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Pekka Kontu muistaa olleensa 
noin kuusivuotias, kun hän istui 
harmonin ääressä ja äiti opetti soi-
ton alkeita.

Ensimmäinen kappale, jonka jo-
tenkuten opin soittamaan, oli virsi 
Herraa hyvää kiittäkää. 

Äiti oli saanut seminaarista sekä 
laulusta että soitosta täydet kym-
pit, joten opetus oli osaavissa kä-
sissä.

Oli meillä kotona konserttiflyy-
gelikin, jonka isä oli ostanut äidil-
le silloin, kun hänen liiketoimensa 
menivät hyvin. Kaksikymmentä-
luvun lama aiheutti konkurssin, 
ja Heinjoen hovista ja sahasta piti 
luopua. Perheemme katastrofia 
täydensi vielä onnettomuus: isä jäi 
Hyvinkään asemalla junan alle ja 
toinen jalkaterä murskaantui. Ta-
pahtuman seuraukset heijastuivat 
lapsuuteeni ja nuoruusvuosiini.

Äiti oli ollut kymmenen vuotta 
kartanon rouvana, ja nyt hänen piti 
alkaa elättää rampaa miestä ja viit-
tä alaikäistä poikaa. Äiti sai väliai-
kaisia ja sijaisopettajan tehtäviä eri 
puolilta Suomea.

Tästä seurasi, ettei minulla kos-
kaan ole ollut lapsuudentovereita. 
Juuri kun olin tutustunut kylän ka-
vereihin, niin kotitavarat flyygelei-
neen oli vietävä junaan ja matkatta-
va jollekin kansakouluntarkastajan 
osoittamalle uudelle koululle.

Pekka muistaa, että hän oli 
12-vuotiaana asunut kahdeksalla 
paikkakunnalla. Opettajien asun-
not olivat pieniä suurelle perheel-
le. Ennen muuttoa pidettiin huu-
tokauppa. Syrjäkylissä arvotavarat 
menivät halvalla. Flyygelin osti 
Vihdistä muutettaessa Hiiskulan 
kartanon patruuna.

Todennäköisesti se sai hyvän 
kodin.

Huutokaupoissa jouduttiin luo-
pumaan monista arvokkaista tai-
deteoksistakin.

Siinä meni Ruokokosket, Lind-
forssit ja Tyko Salliset pilkkahin-
nalla. Vain Sallisen isästä maalaa-
ma muotokuva on enää tallella. Ja 
pysyy!

Musiikki on kuulunut Pekka Konnun elämään 
kuusivuotiaasta lähtien

Pekka muistuttaa, että näistä 
lähtökuopista ei hankita akatee-
mista sivistystä eikä loppututkin-
toa. Sponsorit puuttuvat.

Kajaanin seminaarista Pekka sai 
opettajanpätevyyden 1953. Ensim-
mäinen työpaikka oli pohjolan poi-
kakodin urheiluopettajan virka. Se 
muuttui pian neliopettajaisen kan-
sakoulun johtajaopettajan viraksi.

Sitä menoa on tämä elämä ollut. 
Koulunjohtajana ja rehtorina olen 
työtäni tehnyt, en koskaan opetta-
jana paitsi siltä osin, mikä on reh-
torin virkaan kuulunut.

Liikunnan lisäoppia Pekka haki 
Vierumäen urheiluopiston ”pitkäl-
tä kurssilta” ja sai liikunnanoh-
jaajan pätevyyden. Myöhemmin 
Kouluhallitus myönsi hänelle eri-
vapauden liikunnanopettajan vir-
kaan.

Musiikinopiskelua Pekka jatkoi 
erikoistumiskursseilla ja sai musii-
kinopettajan pätevyyden.

Olin silloin aloittanut myös vaa-
timattomat sävellystyöni, joista 

Teoston kautta tulee jatkuvasti vä-
hän suolarahoja.

Kunnallisissa tehtävissä
Kunnallisissa luottamustehtävissä 
Pekka aloitti 1957 koululiikunnan 
kehittämistä tutkivan toimikunnan 
jäsenyydellä ja myös muissa lauta-
kunnissa.

Kun en kuulunut mihinkään 
puolueeseen, ei minusta kiinnos-
tuttu. Vasta kun tulin Espoon Opet-
tajayhdistyksen puheenjohtajaksi, 
alkoivat puolueet kiinnostua, mut-
ta minä en puolueista. Kysyntää 
oli vasemmalta ja oikealta. Valit-
sin Liberaalisen Kansanpuolueen 
ja sen ehdokkaana pääsin Espoon 
Kauppalanvaltuustoon 1968

Pekka valittiin kahdesti valtuus-
ton toiseksi varapuheenjohtajak-
si ja myös kahdesti kaupunginhal-
lituksen jäseneksi sekä 1978-79 
kaupunginhallituksen puheenjoh-
tajaksi. Olen sanonut, että minun 
”väitöskirjani” oli rekka-autolli-
nen esityslistoja liitteineen.

Pekka Kontu kutsuttiin Espoon Sotaveteraanit ry:n kunniajäseneksi viime 
kevätkokouksessa. 
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Kun Liberaalinen Kansanpuo-
lue yhdistyi Keskustapuolueeseen, 
Pekka katsoi, että hänen jalkojensa 
alta vedettiin matto. Vuoden 1984 
jälkeen hän ei ole kuulunut mihin-
kään puolueeseen.

Pekka jäi eläkkeelle 1991 ja sa-
mana vuonna hän sai Tasavallan 
presidentin myöntämän opetus-
neuvoksen arvonimen.

Musiikkia ja liikuntaa
Tekeminen ei ole loppunut .Pek-
ka on Espoon Sotaveteraanikuoron 
varajohtaja ja pelaa lentopalloa Si-
kariportaassa.

Pekka solmi avioliiton Raunin-
sa kanssa 1956.

Miellä on ollut hyvä elämä. Sitä 
on auttanut sama ammatti ja yh-
teiset harrastukset, ensimmäisenä 
musiikki.

Rauni on laulanut erimuotoi-
sissa kokonpanoissa koko ikänsä. 
Hän laulaa edelleen perustamas-
saan, suureen suosioon nousseessa 
Kanttiinin Lotissa.

Raunilla ja Pekalla on kolme 
lasta. Anni-Marja ja Uli ovat mu-
siikin maistereita. Uli laulaa Oli-
fat-yhtyeessä. Anni-Marjan oma 
yritys ”tuunaa” asuntoja ja yritys-
ten toimitiloja. Matti on kauppatie-
teen maisteri ja yrittäjä. Kullakin 
on kaksi lasta. Kaikki ovat musi-
kaalisia.

Olen kuusinkertainen paappo. 
Sen arvonimen lastenlapset ovat 
minulle myöntäneet.

Niilo Ihamäki

Kaksirivinen sirmakka soi Saimaan 
saaren kesämökillä sekä Espoon 
sotaveteraanien pikkujoulussa ja 
muissa ”kekkereissä”.

Opetus

Mies käveli katua pitkin, kun 
hän huomasi kadun varrella erit-
täin likaisen ja  nuhruisen nä-
köisen kodittoman miehen, joka 
pyysi häneltä pari euroa ruo-
kaan. 

Mies otti lompakkonsa ja kai-
voi sieltä 10 euroa ja kysyi: ”Jos 
annan sinulle tämän rahan, niin 
ostatko sillä olutta ruoan sijas-
ta?” 

”En. Minun piti lopettaa juo-
minen vuosia sitten”, koditon 
vastasi.  

”Käytätkö sinä sen sitten uh-
kapeliin ruoan ostamisen si-
jaan?” mies kysyi.  

”En. En harrasta uhkapelejä”, 
koditon vastasi. ”Tarvitsen kai-
ken vain pysyäkseni    hengis-
sä. ” 

”Käytätkö sinä tämän vain 
golfkentän viheriölle ruoan si-
jasta?” mies kysyi.  

”Oletko sinä HULLU!” kodi-
ton huudahti. ”En ole pelannut 
golfia 20 vuoteen!”  

”Käyttäisitkö tämän rahan jo-
honkin punaisten lyhtyjen nai-
seen ruoan sijasta?” mies ky-
syi.  

”Ja minkähän taudin vaivai-
sella kympillä saisi?” huudah-
ti mies.  

”No,” sanoi mies, ”en anna si-
nulle rahaa. Sen sijaan vien si-
nut kotiini herkulliselle     päi-
välliselle, jonka vaimoni on 
kokannut.”  

Koditon mies oli hämillään. 
”Eikö vaimosi raivostu, jos teet 
niin? Tiedän, että olen likainen 
ja luultavasti haisen hirveälle.” 

Mies vastasi: ”Ei se mitään. 
On tärkeää, että hän näkee, mil-
laiseksi mies tulee, kun hän jät-
tää oluen, uhkapelit, golfiin ja 
seksin’. ” 
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Tunnen sen verran tätä espoolais-
ta veteraaniporukkaa, että tiedän 
joukossanne olevan yhä monia 
niin ikivihreitä, että mielellänne 
matkustatte maailmalle tai aina-
kin Eurooppaan katselemaan uu-
sia paikkoja ja hakemaan virkistä-
viä elämyksiä.

Tässä teille vinkki paikasta, 
joka todella virkistää, elähdyttää ja 
ihastuttaa.

Ainakin itselleni kävi niin alku-
kesästä.

Paikka on Biarritz, kuvankaunis 
pikkukaupunki Ranskan lounais-
rannikolla Atlantin meren syleilys-
sä. Upea sininen meri on siellä lä-
hellä kaikkialla. Alue on Ranskan 
Baskimaata, jossa vallitsee rans-
kalais-baskilainen kulttuuri, elin-
tavat ja ruokamaailma: värikylläi-
nen, herkullinen, erilainen. Se on 
saanut vaikutteita Espanjan Bas-
kimaasta, joka on naapurina rajan 
toisella puolella. Luin paikallises-
ta lehdestä, että Espanjan Baski-
maassa toimiva järjestö – nimeä 
mainitsematta – yrittää saada alu-
een itsenäiseksi valtioksi Espanjan 
ja Ranskan yhtymäkohdassa. Toi-
vottavasti se hoituu ilman sotatoi-
mia.
  
Talojen ja herkkujen 
kaupunki
Biarritz on viehättävä aikakausi-
en sekoitus. Se on täynnä koristeel-
lisia ikivanhoja taloja, jotka tuntu-
vat olevan peräisin Rooman vallan 
ajoilta – lienevät kuitenkin vain 
korkeintaan keskiaikaisia.  Napo-
leon III rakennutti Biarritzin ran-
nalle espanjalaissyntyiselle vaimol-
leen Eugenielle muhkean palatsin, 
jonka superhienoissa sisätiloissa on 
nykyään luxus-hotelli Palais. Teim-
me kierroksen vain sen suunnatto-
man suuressa antiikilla sisustetussa 
sisääntuloaulassa, jonka komeassa 
katossa riippui tusinan verran valta-
van kokoisia kristallikruunuja. Oli 
loistoa!

Kaupungin pittoreskien pikku-
talojen keskellä ei ole montakaan 
kerrostaloa, sen sijaan sieltä löy-
tyy Art deco-arkkitehtuuria edus-

tavat vitivalkoinen merimuseo ja 
upea kasino.

Biarritzille ovat ominaisia bas-
kiherkut: chilit, pippurit ja pap-
rikat, ihanat juustot ja Atlantin 
savulohi, maukkaat leivät ja us-
komattoman herkulliset ja kau-
niit leivonnaiset sekä suklaa, jonka 
he jopa väittävät tuoneensa Eu-
rooppaan. Suklaamuseo sen todis-
ti. Myös siiderin kertovat Ranskan 
baskilaiset tuoneensa maanosaam-
me 500 vuotta sitten. Vahvistusta 
asiaan ei saatu.

Kaupungista löytyy myös Eu-
roopan kuulu nähtävyys: liki 200 
metriä pitkä kauppahalli keskellä 
kaupunkia. Siellä oli pakko käydä 
joka päivä. Hallin kolmesta kak-
sipuolisesta käytävästä yksi oli 
omistettu juustoille, yksi lihatuot-
teille ( niin kauniisti tehtyjä pateita 
ja leikkelerullia en ole nähnyt mis-
sään muualla, vaikka olen käynyt 
Argentiinankin halleissa), yksi vi-
hanneksille, juureksille ja hedel-
mille, yksi leivonnaisille ja muulle 
makealle. Tietysti siellä oli myyn-
nissä myös kalaa, mutta kaloille 
oli oma suuri halli eikä kalavali-
koimista puuttunut mitään Atlan-
tin kaloja. Kunniapaikalla myytiin 
seudun omaa, ylen makeaa baski-
kakkua Gateau basque. Muutamia 
hintoja: erittäin hyvä kilon seka-
leipä 1.60 €, meillä puolet enem-
män, permanentti 24 €, tyylikäs 
jerseymekko 80 €, ravintolassa 
iso lasi punaviiniä 1.20 €, kolmen 
lajin illallinen ruokasalissa 16-20 
€. Lounaan hinta oli yleensä 5-6  
€. Söimme paikallista: lammas-
ta artisokan kanssa, broileria riisin 
ja fenkolin seurana. Mahtava an-
nos, noin 30 suurta sinisimpukkaa 
maksoi 6 €. Vuokrasin tyttäreni 
Nannan kanssa auton ja ajelimme 
pitkin rannikkoa. Aivan erityisesti 
viehätti meren läheisyys. Kylät ja 
kaupungit on rakennettu meren ja 
Meri-Pyreneitten vuoriston väliin. 
Ne jatkuvat yhtenäisenä lumoavan 
kauniina ketjuna pitkin rannikkoa.

Rannikon lumoa
Pohjoiseen päin on lyhyen matkan 

päässä komea Bayonne, joka on 
kuuluisa kinkustaan, jota tietysti 
ostimme tuliaisiksi kuten Atlantin 
upeaa savulohta ja rannikon juus-
toja. Erikoisjuustot maksoivat siel-
lä kilolta puolet vähemmän kuin 
meillä. Vähän ihmettelimme noita 
hintoja, kun molemmat ovat sen-
tään euromaita.

Etelään päin lähinnä Biarritzia 
on Saint-Jean de Luz, joka on kuu-
lemma nykyajan julkkisten mie-
lipaikka. Mitä käsityötä, korua, 
vaatetta, suklaakaramellia, leipää, 
leivonnaista, uskomattoman tai-
dokkaasti tehtyä lihaleikkelettä 
sen kävelykadun kaupoista ei löy-
dy, sitä ei ihminen tarvitse.

En ole koskaan enkä missään 
nähnyt niin kauniita käsitöitä kuin 
tuolla rannikolla, täysin erilaisia 
kuin Suomen design-raitatuotteet.  
Kaupunki on kuuluisa Aurinkoku-
ninkaan Ludvig XIV:n hääpaikkana 
1600-luvulla. Linna on nähtävyys. 
Vehreän, lempeän polveilevan maa-
seutumaiseman ja meren välissä 
ajoimme myös Espanjan puolel-
le suurten elokuvajuhlien pitopaik-
kana tunnettuun San Sebastianiin, 
joka vaikutti Helsingin kokoisel-
ta tyylikkäältä kaupungilta upeine 
vanhoine rakennuksineen, leveine 
puistokatuineen ja ennen kaikkea 
vapaine merenrantoineen, joille 
tuonakin sunnuntaina oli  kokoon-
tunut tuhansia ihmisiä ihailemaan 
merta. Kilometrien pituiset ranta-
kadut oli koristettu luonnonkiviko-
koelmilla. Sellainen meiltä puuttuu 
kokonaan. Ajatelkaapa, jos meitä 
kahta naapurikaupunkia reunustaisi 
merellinen katu, joka ulottuisi Ku-
losaaren rannoilta Espoon Kiven-
lahteen ja jolla ei olisi rakennuksen 
rakennusta, vaan merenranta oli-
si vapaasti käytettävissä. Muistan, 
että jopa niin valtavassa kaupungis-
sa kuin San Franciscossa kaupun-
gin rannat on jätetty rakentamatta.

Kaiken kaikkiaan Biarritz oli 
valtava elämys – suosittelen luki-
joille matkaa sinne (kesäisin va-
jaan 4 tunnin suora lento).

Anja Katavisto

Biarritz meren syleilyssä
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Kansainvälisen tilanteen kiristyt-
tyä 1930-luvun lopulla syntyi Suo-
messakin tarve kehittää ulkomaille 
suunnattua tiedotustoimintaa. Puo-
lustusministeriön sanomatoimisto 
alkoi suunnitella ja järjestää propa-
gandatoimintaa mahdollisen sodan 
varalta. Käytännössä se tapahtui 
niin, että vuodesta 1937 lähtien jär-
jestettiin tiedotusalan kertausharjoi-
tuksia. Niissä mukana olleet reservi-
läiset perustivat oman yhdistyksensä 
Propagandaliitto ry:n. Sääntöjensä 
mukaan yhdistyksen tarkoituksena 
oli maanpuolustustahdon vaalimi-
nen ja sen kehittäminen. Heti perus-
tamisestaan lähtien liiton tärkeimpä-
nä tehtävänä oli Suomen tunnetuksi 
tekeminen ulkomailla. Tähän antoi 
hyvän mahdollisuuden Suomelle 
myönnetyt vuoden 1940 kesäolym-
pialaiset.

Vuosina 1938 – 1939 Propa-
gandaliitto julkaisi kahta englan-
ninkielistä lehteä ”Finlandia News 
Service” ja ”Olympic News”. Pää-
toimittajana kummassakin oli mais-
teri Jaakko Leppo, joka oli yksi 
aktiivisimmista tiedotustoiminnan 
toteuttajista. Muita Propagandalii-
ton jäseniä olivat muiden muassa 
Ilmari Turja, Sulo Kolkka, Pek-
ka Tiilikainen, Enzio Sévon, Ar-
mas J. Pulla, Olavi Paavolainen, 
Mika Waltari, Ralph Enckell, Gö-
ran Stenius, Kalle Lehmus ja Eino 
Honko. Heistä everstiluutnantti  
Honko oli ollut vuodesta 1937 lähti-
en järjestämässä tiedotusalan kerta-
usharjoituksia. Muut olivat tunnettu-
ja tiedotusalan vaikuttajia.

Propagandaliiton toiminnan yti-
menä oli Finlandia Uutistoimisto 
(FU). Sitä pidettiin yllä yksityisin 
varoin kuitenkin niin, että puolus-
tus- ja ulkoministeriöllä oli oikeus 
valvoa toimiston työtä. Lokakuun 
alusta vuonna 1939 myös Suomen 
hallitus alkoi myöntää liitolle käyt-
tövaroja. Liitto kustansi muun mu-
assa vuoden 1939  elokuusta alkaen 
kuuluisan amerikkalaisen valoku-
vaajan Théresé Bonneyn työsken-
telyn Suomessa. Pienen toimiston 
toimittamat lehdet, valokuvaustyö 
ja käännöstoiminta olivat kuitenkin 

ILMARI HAKALA

Finlandia uutistoimisto – Finlandia News service

ennen sotaa vielä hyvin vaatimatto-
mia.

Talvisodan sytyttyä marraskuus-
sa 1939 päämajan propagandaosas-
to sai hoitaakseen sotaan liittyvän, 
ulkomaille suuntautuvan tiedotus-
toiminnan. Propagandaliiton FU 
liitettiin päämajan propaganda-
osastoon ja sen tehtäväksi tuli hoi-
taa suoraan lähes kaikki ulkomaille 
suunnattu tiedotustoiminta. Vain ra-
diolähetykset jäivät päämajan pro-
pagandaosastolle.

FU:n johtoon määrättiin toimit-
taja, luutnantti Ilmari Turja ja hä-
nen apulaisekseen teatterinjohta-
ja, sotilasvirkamies Arvi Kivimaa. 
Samalla määrättiin FU:n käyttöön 
eri alojen asiantuntijoita. Kirjallis-
ta osastoa johti kirjailija Mika Wal-
tari. Varsinaisen ulkomaanosaston 
johtajana toimi kirjailija Lorenz 
von Nummers. FU hankki ulko-
maille lähetettävän kirjallisen ma-
teriaalin tilaustyönä ulkopuolisilta 
asiantuntijoilta tai laati sen itse. Tal-
visodan aikana FU:n palveluksessa 
oli yli 100 henkilöä. Suurin osa heis-
tä oli tilauksesta kirjoituksia laativia 
avustajia.

Oleellinen osa FU:n toimin-
taa oli sekä rintamilta että kotirin-
tamalta otettujen valokuvien lähet-
täminen ulkomaiselle lehdistölle. 
Myötätunnon saamiseksi erityisesti 
venäläisten pommitustuhoista sivii-
likohteissa haluttiin viestittää ympä-
ri maailmaa. Suomessa oli talviso-
dan aikana myös lukuisia eri maiden 
kirjeenvaihtajia. Heidän toimintaan-
sa FU ei varsinaisesti liittynyt. Kir-
jeenvaihtajilla oli omat näkemyk-
sensä ja tapansa kirjoittaa asioista. 
FU välitti suomalaisten tuntoja ja 
käsityksiä ulkomaille.

Talvisodan sytyttyä FU sijoitettiin 
kokonaisuudessaan Vaasaan, mutta 
sen kuvanvalmistusosasto siirtyi lä-
hes välittömästi takaisin Helsinkiin. 
Kuvaosastolla oli merkitystä myös 
kirjeenvaihtajien kannalta, sillä pää-
maja salli vain harvoin ulkomaisten 
valokuvaajien matkat sotatoimialu-
eelle. Sen sijaan FU:n valokuvaa-
jilla oli vapaampi pääsy rintamille. 
Ulkomaille lähetettäviä valokuvia 

valvottiin tarkasti. Tällä pyrittiin es-
tämään sotasalaisuuden joutuminen 
vihollisen käsiin.

FU:n suuria työllistäjiä olivat 
myös Suomen lähetystöt eri puolil-
la maailmaa. Ne saivat materiaalin 
omaan tiedotustoimintaansa lähinnä 
Vaasasta. Varsinkin Lontoon lähe-
tystö pyysi usein lisätietoja Englan-
tiin jaettavaksi.

Rinnan FU:n kanssa toimi loka-
kuussa 1939 perustettu valtioneu-
voston tiedotuskeskus (VT). Pe-
rustamisasetuksessa se määrättiin 
hoitamaan hallituksen ja muiden vi-
ranomaisten informaatiota ja toisaal-
ta jakamaan tietoa. Viimeksi mai-
nittu sektori jaettiin kotimaiseen ja 
ulkomaiseen osaan. VT:n tuli tehdä 
Suomen oloja ja puolueettomuuspo-
litiikkaa tunnetuksi. Samalla se sai 
johtaakseen kaiken valtioneuvoston 
valvonnassa olevan tiedotustoimin-
nan. Käytännössä juuri VT piti yh-
teyttä maassa oleviin ulkomaisiin 
lehtimiehiin. Vain valokuvien osalta 
FU:n merkitys oli suurempi.

Lujit okein.Tämä uitineen on kri-
joitettu täysin väirin. Siitä huali-
motta pytyt lukeeman sen helposti.

Cmabridgen yliopston tuktimuk-
sen mukan ei ole väilä, misä jäjers-
tyskessä sanan krijaimet ovat.

Ainastaan ensnimmäinen ja vim-
men krijan tulee ollla oijkeilla piai-
koilla. Lopt vioivat olla missä jer-
jestksessä thahansa, ja imhinen voi 
slti lukea tkstin ogemlitta. Aivot 
eiävät luje jokasita kirjiaintna eris-
keen vaan sajan kokoinainsena.

”Olin yllnättynyt, kuika helpnoa 
lukemninen on. Tiesnin, etä aivnot 
voivat muodstaa jäkrea täydstä se-
kaskotkusta, mutta en olisni pyts-
tynut avistaman. että se olisi nion 
sekleää ja suorivovaista”, hämäsetli 
neuropyskologian tuktija Roz Mc-
Carthy  Camabridgen ylipoistosta 
The Cuardian-sanonaledhelle.

HS.

Krijaimten väilistä.
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TOIMINTAKALENTERI

Syksy 2010

Toimintaryhmät
Soitinyhtyeen harjoitukset torstaisin klo 18 (tarvit-
taessa) Aarnivalkean koululla. Kuoron harjoitukset 
perjantaisin klo 15.45-18.30. Tapiolan palvelukes-
kuksessa (TPK). Kuntovoimistelua: Tapiolan kuntosa-
li (Kauppamiehentie) tiistaisin klo 11-12 ja perjantai-
sin klo 13-14 (Väinö Rantio). Leppävaaran uimahalli 
(Veräjäpellonkatu 15) tiistaisin ja torstaisin klo 10-
11 (Aimo Virkki). Tapiolan palvelukeskus (TPK) tiis-
taisin ja torstaisin klo 9.30-11. Lentopalloa Tapiolan 
urheiluhalli maanantaisin ja perjantaisin klo 10.30-
12.00 (Eero Rasanen). Ilma-aseammunta Tuulimä-
en liikuntahalli  maanantaisin klo 13-14 ja torstaisin 
klo 12-13 (Väinö Rantio). Petankki Tuulimäen lii-
kuntahalli  torstaisin klo 10.30-12 (Martti Pulkkinen). 
Kuntoliikuntajaoston erikoistapahtumista Länsi-
väylässä. Toimintaryhmät kokoontuvat koko vuoden 
kesäkuukausia lukuun ottamatta.

Toimintakalenterissa käytetyt lyhenteet
EHT Espoon hengellinen toimikunta, HA Hallitus, KA 
Kalakerho, KI Kirkkonummenjaosto, KJ Kulttuurija-
osto, KR Kuoro, KU Kuntoliikuntajaosto, LE Lehtija-
osto, NA Naisjaosto, PT Pohjoinen jaosto, SO Sosiaali-
jaosto, VJ Valistusjaosto, EKK Espoon kulttuurikeskus, 
TPK Tapiolan palvelukeskus, TUU Tuulimäen väes-
tönsuoja, KKT Kaskenkaajantie 16 toimisto. 

Ma 20.9.
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. 

Esitelmien aiheet: ks. erillinen ilmoitus leh-
dessä. VJ

Ti 21.9.
9-16 Laululeiri Hvittorpissa. KR
9.00 Veneen telakointi Nuottaniemessä. KA

Pe 24.9. Syystalkoot Palstarinteellä, hoitokunta.

Viikko 39
Kuntoutusviikko Viimsissä suunnitteilla, mikäli tuki-
rahoitus ja jäsenten kiinnostus riittävät. Tied. Helena 
Luukkonen puh. 884 5943. SO

Ma 27.9.
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. 

VJ

SYYSKUU

15.30 Naisjaoston sisarilta. Kirjailija Claes An-
dersson: Omaelämäkerrallinen kirjoittami-
nen. Pianonsoittoa, jazz. NA

To 30.9.
19 ”Esitystalous” Espoon kaupunginteatterissa. 

Loppuunmyyty. KJ

LOKAKUU

Sotainvalidien kirkkopyhä Kauniaisissa, aika avoin. 
KR

La 2.10.
aika avoin Sykettä syksyyn -konsertti EKK:ssa. Kahvi-

tarjoilu. KR, Espoon kaupunki

Ma 4.10.
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. 

VJ
Ma 11.10 
 Espoon Sotaveteraani -lehden 4/2010 ai-

neiston viimeinen jättöpäivä. LE.
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. 

VJ
15.30 Naisjaoston syyskokous. NA

Ti 12.10.
13.00 Veteraanitapaaminen seurakuntatalolla. 

Syyskokous. KI

Ke 13.10.
13.00-17.00 
 Tanssit EKK:ssa. Soitinyhtye. NA, SY

To 14.10.
9.00 Ruskaretki Hilaan. Ajo Viherlaakson, Lep-

pävaaran, Tapiolan, Olarin ja Kivenlahden 
Ankkurin pysäkin kautta. Bussiin voi nous-
ta reitin varrella olevilta pysäkeiltä. Ilmoit-
tautumiset noin viikkoa ennen retkeä: Kert-
tu Rajala puh. 466 050 tai 050-408 9312. 
EHT.

Pe 15.10.
14.00 Iloinen iltapäivä Leppävaaran palvelutalos-

sa. PT
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Ma 18.10.
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. 

VJ
La 23.10.
13.00 Naisjaoston 40-vuotisjuhla TPK:ssa. 

Huom! Lauantai! NA, KR

Ma 25.10.
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. 

VJ
19.00 Helsingin kaupunginteatterissa ”Viimeinen 

valssi”. Bussikuljetus Gardenin edestä klo 
18. Tied. Eeva Kalin 040-756 8219. KJ

Pe  29.10.
18.00 Kuoron syyskokous. KR

MARRASKUU

Teatterimatka, aika avoin. KI

Ma 1.11. 
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. 

VJ
Pe 5.11.
14.00 Hämeenlinnan kaupunginteatteri: Niskavuo-

ri. Bussikuljetus Gardenin edestä. Ilmoittau-
tumiset : Anna-Liisa Laurila 455 0705 tai 
050-563 7799.

Ma 8.11.
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. 

VJ
15.30 Naisjaoston sisarilta. Sisarien syntymäpäi-

vät. NA

Ti 9.11.
13.00 Veteraanitapaaminen seurakuntatalolla. KI

Ma 15.11.
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. 

VJ

Ma 22.11.
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. 

VJ
15.30 Naisjaoston sisarilta. Ohjelma avoin. NA

Ke  24.11.
13.00-17.00 
 Tanssit EKK:ssa. Soitinyhtye. NA, SY

Pe 26.11.
18.00 Yhdistyksen joulujuhla Hanasaaressa. NA, 

KJ

Ma 29.11.
14.30 Espoon Sotaveteraanien syyskokous 

TPK:ssa. HA

JOULUKUU

Su 6.12. Itsenäisyyspäivän tilaisuudet: ilmoitus 
seuraavassa lehdessä.

Pe 10.12.
19.00 Ooppera ”Taikahuilu” Helsingin kaupungin-

oopperassa. Hinta 14 €/veteraani, 51 €/elä-
keläinen. Tied. Lotta Riisalo 09-412 8948 tai 
050-369 9550. KJ 

Ma 13.12.
15.00 Naisten järjestämä joulujuhla TPK:ssa. NA

Ti 14.12.
13.00 Veteraanitapaaminen seurakuntatalolla. KI

Espoon Sotaveteraanit ry
Valistusjaosto

Esitelmätilaisuudet syksyllä 2010
Tapiolan palvelukeskuksessa
Itätuulenkuja 4 maanantaisin klo 14.15

13.9.  Prikaatikenraali Pentti Airio
 Sallan operaatiot talvisodassa ja Ruotsin so-

tilaallinen tuki

20.9. Professori Marjatta Leirisalo-Repo
 Uusinta uutta reumatautien hoidossa

27.9. Poliisiylijohtaja Mikko Paatero
 Tulevaisuuden turvallisuushaasteet Suomes-

sa

4.10. Professori Jussi Huttunen
 Terveydenhuolto kriisiytyy - selviämmekö 

me?

11.10. Everstiluutnantti Ari Raunio
 Talvisodan tilinpäätös 

18.10. Päätoimittaja Janne Virkkunen
 Lehdistön merkitys internet-aikana

25.10. Eversti Jyrki Heinonen
 Pohjoismainen puolustusyhteistyö

1.11. Professori Riitta Suuronen
 Kudosteknologisten hoitojen tulevaisuuden 

näkymät

8.11. Professori Kalevi Heinilä
 Suomi voittoon – maksoi mitä maksoi! 

15.11. Professori Martti Kekomäki
 Miksi julkisen sairaalan johtaminen ei ota 

sujuakseen liiketalouden opeilla? 

22.11. Suurlähettiläs Markku Reimaa
 ETYK, suomettumisen vastaisku
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Eversti adjutantille:
Huomenna klo 9 tapahtuu aurin-
gonpimennys – sellaista ei tapah-
dukaan joka päivä.
Miehistön tulee asettua ruokailu-
varusteissa kasarminpihalle näh-
däkseen tämän harvinaisen ilmiön, 
ja minä selostan heille sitä. Jos sat-
tuu satamaan, emme näe mitään. 
Siinä tapauksessa heidät komen-
netaan voimistelusaliin.

Lähde: Tampereen Sotaveteraani -lehti

Adjutantti kapteenille:
Everstin määräyksestä tapahtuu 
huomenna klo 9 auringonpimen-
nys. Jos sataa, emme näe sitä ka-
sarminpihalta. Silloin ruokailu-
varustuksessa auringonpimennys 
tapahtuu voimistelusalissa
- sellaista ei tapahdukaan joka päi-
vä.

Kapteeni luutnantille:
Ruokailuvarustuksessa olleen 
everstin määräyksen mukaan ta-
pahtuu huomenna klo 9 aurin-
gonpimennyksen vihkiminen 
voimistelusalissa. Eversti antaa 
määräyksen jos sattuisi satamaan, 
mitä tapahtuu joka päivä.

Luutnantti kersantille:
Huomenna klo 9 ruokailuvarus-
teissa oleva eversti pimentää aurin-
gon voimistelusalissa, mitä tapah-
tuu joka päivä, jos on kaunis ilma; 
jos sataa, tapahtuu se kasarminpi-
halla.

Kersantti korpraalille:
Huomenna klo 9  ruokailuvarus-
teissa olevan everstin pimennys ta-
pahtuu auringon johdosta.
Jos voimistelusalissa sataa, mitä 
ei tapahdu joka päivä, tulee teidän 
asettua kasarminpihalle.

Puhetta miehistön keskuu-
dessa:
Jos huomenna sataa ja aurinko 
paistaa, silloin ne luultavasti pi-
mentää everstin voimistelusalissa. 
Sääli, ettei niin tapahdu joka päi-
vä..

Auringonpimennys virkateitse

Espoon veteraanien elokuinen mat-
ka suuntautui Laatokan Karjalaan 
ja Karjalan kannakselle. Oppaana 
oli sotahistorioitsija Juhani Vak-
kuri. Sortavalassa noustiin luon-
nonkauniille Kuhavuorelle. Aulis 
Lintusen matkakuvaus julkaistaan 
lehtemme seuraavassa numerossa.-
Kuva: Eero-Juhani Juhola.


