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Lars Sonckin suunnittelema Kaunialan sairaalan vanhin osa rakennettiin 1910 kylpyläksi. Myöhemmin se on toiminut sotainvalidien ja veteraanien kuntoutus- ja hoitopaikkana. Julkisuudessa liikkuneiden tietojen mukaan Vantaan kaupunki olisi luopumassa Kaunialasta. Hoitopaikkana tutuksi tullut
Kauniala kiinnostaa myös espoolaisia veteraaneja. Asiasta lähemmin sivulla 10.
Kuva Matti Kaltokari

1

ESPOON
SOTAVETERAANIT ry
Perustettu 1959
Jäseniä 1207,
naisjaostossa 190 jäsentä
Toimisto ja postiosoite:
Ukonvaaja 4
02130 Espoo
Toimistonhoitaja Liisa Nyfors
Toimistosihteeri Kirsti Ilveskero
Osoitteenmuutokset tehdään toimistoon

Toimisto avoinna
Ma-To klo 9.00–12.00
Pe klo 9-15.00
Puh./faksi 452 5721
Sähköposti:
espoon.sotaveteraanit@luukku.com
Kotisivut:
www.espoonsotaveteraanit.fi
Korsu, Tapiola
Menninkäisentie 2
02110 Espoo

Pohjoinen toimintajaosto (PT):
pj Kari Närhi 040 419 1983
si, rh Pirkko Heikkinen 596 862

TOIMIHENKILÖT 2012
Eero-Juhani Juhola, toiminnanjohtaja 802 6501
Merivirta 13 C, 02320 Espoo
Marja Nurmisalo. taloudenhoitaja
Kruununkuja 5 A, 02180 Espoo

52 2551

Leo Tonttila, jäsensihteeri
Kontiontie 3 A 8, 02110 Espoo

461 584

Juhani Manner, lippuvastaava)

050 531 8945

Väinö Rantio, Korsun isäntä

050 573 7833

TILINTARKASTAJAT
Maija Kaukoranta
412 8388
Toppelundintie 3 A 10, 02170 Espoo
Arnold Stubin
050 060 2139
Koukkuniementie 17 M, 02230 Espoo

TUKINEUVOSTO
pj Juha Kurkinen
si Harri Ala-Kulju

0400 469 484
884 5004

TIEDOTTAJA
Pertti Sassi
050 369 4925
Sepetlahdentie 7 A 21 02230 Espoo

Seppelejaosto (SE): pj Stig Roudasmaa
462 682, 040 543 5567
Soitinyhtye (SY): pj Eino Luostarinen
455 4535, 050 590 4135
si, rh Aulis Javela 541 8170
Sosiaalijaosto (SO):
pj Paavo Salo 050 555 9071
si Irma Ruuskanen-Sere 884 0075
kuntoutussihteeri Pertti Sirén 044 030 3142
kuntolomasihteeri Sinikka Lallukka
			050 514 6010
rh Helena Luukkonen 884 5943
Veljesaputili Nordea-Tapiola
FI57 1112 3000 3189 12
Sotaveteraanikuoro (KR):
pj Lauri Lehtonen 0400 542 527
kuoronj. Kai Vahtola 52 4787
kuoron varaj Pekka Kontu 050 379 1061
toimintasihteeri Pertti Kosonen 040 716 3693
isäntä, lipunkantaja,vpj Matti Mäkeläinen
040 549 0562
rh Irja Kosonen 884 9334
Kuoron naistoimikunta:
pj Kaija Nieminen 529 571
Valistusjaosto (VJ):
pj Yrjö Viitasaari 452 4662 tai 0400 706 770
vpj Jaakko Seiro 412 8398 tai 040 508 8914
si Martti Nurmisalo 522 551 tai 040 716 9744

VALIOKUNNAT JA JAOSTOT

Oikeusneuvonta: Pentti Lehtola 684 8320

Puheenjohtaja (pj), sihteeri (si) ja
rahastonhoitajat (rh), tiedottaja (ti))

Espoon Sotaveteraanien hallinnon tilinumero:
Nordea-Tapiola FI03 1112 3000 2453 88

Vaalivaliokunta: pj Pekka Tuomisto 884 3224
si Eero-Juhani Juhola 802 6501

HALLITUS 2012
Eino Luostarinen, puheenjohtaja
455 4535,050 590 4135
Kaskenkaatajant. 9 C 17, 02100 Espoo

Työvaliokunta: pj Eino Luostarinen 455 4535
si Eero-Juhani Juhola 802 6501
Leo Tonttila 461 584, 041 461 5584
Paavo Salo 050 555 9071
Huomionosoitusjaosto (HJ):
Hannu Pohjanpalo 0500 475 370

ESPOON
SOTAVETERAANI

Leo Tonttila, 1. varapuheenjohtaja
461 584, 041 461 5584
Kontiontie 3 A 8, 02110 Espoo

Perinteensiirron kouluryhmä (PK):
pj Pekka Kontu 050 379 1061
si Eero-Juhani Juhola 802 6501

Paavo Salo, 2. varapuheenjohtaja

Espoon yhteinen hengellinen toimikunta
(EHT):
pj Martti Toivanen 040 531 1015

Julkaisija
Espoon Sotaveteraanit ry

Kirkkonummen jaosto (KI):
pj si Raimo Elonsalo 296 3725
ti Jorma Hakala 298 8302
rh Jussi Luutonen 298 8506

Toimitus
Päätoimittaja Niilo Ihamäki 040 518 2193
Toimitussiht Kirsti Ilveskero 050 331 4774
Kuvasihteeri Matti Kaltokari 040 522 2872

050 555 9071
Harjutie 13 A, 02730 Espoo
Pirkko Arminen
Iltaruskontie 3 C 16, 02120 Espoo

46 3707

Raimo Elonsalo
2963 725
Eerikinkallio 3 B 6, 02400 Kirkkonummi

Kulttuurijaosto (KJ):
pj Raimo Riikonen 809 2603
si Eeva Kalin 040 756 8219
rh Sirkka Lumme 541 4854

ESPOON SOTAVETERAANIT ry:n
JÄSENLEHTI ISSN 0786−1540

Kuntoliikuntajaosto (KU):
pj Aulis Lintunen 803 1210
si Irja Kosonen 884 9334
rh Pertti Sirén 044 030 3142

Toimitusneuvosto
Raimo Forsten
Marjatta Konttinen
Anna Laasola
Martti Nurmisalo
Pertti Sassi
Hilkka Tamminen
Martti Toivanen

Hannu Särkiö
813 7331
Alakartanontie 15 D 21, 02360 Espoo

Lehtijaosto (LE): pj Niilo Ihamäki
040 518 2193
si Hilkka Tamminen 050 527 0651
toim.siht. Kirsti Ilveskero 050 331 4774

Ilmoitushankinta
Media-ammattilainen Adspace Oy
Veli Matti Wilska, puh. 040 735 7531

Eero-Juhani Juhola,
hallituksen sihteeri
Merivirta 13 C, 02320 Espoo

Naisjaosto (NA): pj Sylvi Virtanen 801 1262
si Rauni Salo 0500 447 739
rh Maj-Lis Mustonen 46 3521

Hannu Pohjanpalo
Sepontie 3 E 25, 02130 Espoo

0500 475 370

Olli Ollila
2962 093
Bronrinne 3 as. 18, 02480 Kirkkonummi
Irma Ruuskanen-Sere
Iltatie 10 C, 02210 Espoo

2

884 0075

802 6501

Kirjapaino
PunaMusta Oy, Joensuu 2011

3/2012 Tasavallan päämiehet
vk 38 2004
4 Puheenjohtaja
Toiminnanjohtaja
5 Vaalivaliokunta
6 Häämatka kesti vuoden
7 Apua muistisairaille
8 Veteraanitoiminnassa valmistaudutaan perinneaikaan
9 Veteraani Jaakko Valtasen
päätössanat kansallisen veteraanipäivän juhlassa
10 Siirtyykö Kauniala Espoon
kaupungille
Lenno Järvi 1918-2012
11 Haikon kylpylä on hyvä vaihtoehto kuntoutusta hakevalle
Pikapuhelu
12 Korpisotureiden rintama
13 Kutsu syyskokoukseen
14 Sotahistoriaa 70 vuoden takaa
Sotaorvoille patsas
15 Kesän muistoja
18 Tapiolan keskuksen uudistaminen
Turun tykkimiehet marssivat
vailla ihanteita
19 Rytin ja Tannerin jatkosodan
päiväkirjat
20 Sosiaalijaosto
21 Kylmän sodan päättyminen ja
Suomi 1985-1994
22 Rajaseudun elämää
24 Mottitalkoot
25 Suomen maaperän rikkaudet
26 Tiedottamisen ongelmia
Syksyn 2012 teatterit
27 Kenttäpostia
28 Tiedustelija-sotaveteraani,
97-vuotias, vaan ei vanhus!
30 Toimintakalenteri
31 Maanantaiesitelmät

Lehden piirrokset Nora Luoma
Lehti 4/2012 postitetaan
viikolla 48
Aineisto toimitukselle
11.10.2012 mennessä

Marsalkka Mannerheimin adjutantilla, eversti Rafael Bäckmanilla oli tapana puhua ”päämiehestä”, kun hän tarkoitti ylipäällikköä
ja tasavallan presidenttiä, Mannerheimia. Tämä lausahdus tuli
mieleeni, kun katselin 20-luvulla
otettua kansakoulukuvaa. Luokan
perällä on kahden presidentin kehystetyt kuvat.
Mietin, mahdetaanko kouluihin
vielä hankkia presidenttien kuvia.
Veteraanien kouluajan kahden kuvan asemesta niitä pitäisi nyt olla 12.
Niinkin monta päämiestä veteraanien muistin aikana siis on ollut.
Presidenttien nimet palauttavat
mieliimme heihin jotain oleellisesti liittyvää.
Ståhlbergin muistamme tasavallan perustajana, Relanderin presidenttinä, joka teki
nuorta tasavaltaa tunnetuksi valtiovierailuillaan ja sai nimekseen
”Reissu-Lasse”. Svinhufvud jäi
mieleemme oikeusvaltion ja kansanvallan puolustajana, joka jämerällä radiopuheellaan lopetti
Mäntsälän kapinan. Kallion muistamme talonpoikaispresidenttinä
ja hänen dramaattisen kuolemansa Helsingin rautatieasemalla. Rytin ja Mannerheimin muistamme myrskyaikojen presidentteinä,
Paasikiven jälleenrakennuksen ja
sotakorvausten ajan presidenttinä.
Kekkosen muistamme ulko- ja sisäpoliittisena strategina, veteraanisukupolveen kuuluvan Mauno
Koiviston parlamentarismin vakiinnuttajana, Martti Ahtisaaren
Nobelilla palkitun sovittelupolitiikan voimahahmona ja ensimmäi-

sen naispresidentin Tarja Halosen kansainvälisen solidaarisuuden
puolestapuhujana.
Nykyisen ”päämiehen” Sauli Niinistön toimista ei vielä ole
vakiintunut lyhyttä tiivistelmää;
eräänlaiseksi tiukan linjan mieheksi
häntä kylläkin on jo soviteltu. Vaalikeskusteluissa Niinistö lupasi presidenttinä toimia unilukkarina silloin, jos olemme vaarassa menettää
hyvinvointiyhteiskunnan avaimen.
Erityistä huolta hän ilmoitti kantavansa nuorten syrjäytymisestä.
Kesäkuussa vietetyn puolustusvoimain lippujuhlan puheessaan
Niinistö tavallaan palasi aiheeseen,
kun hän painotti yleisen asevelvollisuuden merkitystä nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä. Erilaisista
lähtökohdista ja eri puolilta maata tulevat nuoret miehet oppivat ottamaan toiset huomioon, Niinistö
muistutti.
Veteraanit tietävät, että yhdessä
asuminen ja joskus harmillisenkin
kaverin sietäminen lisää yhteisöllisyyttä ja opettaa toisen kuuntelemista ja kunnioittamista.
Niilo Ihamäki

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

Kulunut kesä oli varsin tapahtumarikas. Alkukesällä oli valtakunnallinen veteraanipäivän pääjuhla
Espoon kaupungin järjestämänä.
Tapahtuma onnistui kaikin puolin hyvin, josta vielä kerran kiitos
kaupungille. Samoin kiitos lisärahoista, jotka käytetään veteraanien
siivousavustuksiin ja muihin kotona asumisen edistämisiin.
Liittokokouksessa valittiin uusi
puheenjohtaja seuraavaksi kaudeksi. Aarno Stömmer ei enää asettunut ehdokkaaksi. Aarnolle kiitos
erittäin ansiokkaasta puheenjohtajakaudesta. Hänen kanssaan oli
helppo hoitaa liittomme asioita yhdistystasolla.
Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Finn-Göran
Wennstöm Helsingistä. Hänelle
toivotetaan onnea ja jaksamista alkavaan puheenjohtakauteen. Hän
täytti hiljan 70 vuotta. Onnittelusähkeiden joukossa oli mm. Tasavallan presidentin Sauli Niinistön
onnentoivotus. Upeata ja harvinaista lähihistoriassa!
Piirissämmekin vaihtui puheenjohtaja. Juhani Pesonen jättäytyi pois tehtävästä, jonka hän hoiti
mallikkaasti. Muistamme kiitollisin
mielin hänen puheenjohtajakauttaan.

Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Helsingin sotaveteraanien puheenjohtaja Erkki Merikallio.
Luotamme Erkin johtajakykyihin
ja toivotamme hänelle menestystä.
Liittovaltuuston uudeksi puheenjohtajaksi valittiin helsinkiläinen
Sakari Sippola, jolle niin ikään
toivomme menestyksellistä toimikautta.
Toki kesän merkittävä tapahtuma
on olympiakisat. Paljon on ihmisiä
liikkeellä tapahtuman pyörteissä.
Valtava on myös osanottajien määrä. Rahaa on palanut rutkasti.
Jo yksin avajaiset maksoivat
kymmeniä miljoonia puntia. Upeathan ne olivatkin, mutta jäin miettimään, mitä tekemistä oli avajaisspektaakkelissa
englantilaisella
maatalousnäyttelyllä olympia-aatteen kanssa.
Yhdistystoiminta on ollut hiljaisessa liikkeessä koko kesäajan.
Työvaliokunta on pohdiskellut yhdistystoiminnan tulevaisuutta. Alkaa hyvin pian olla aika, jolloin
perinneyhdistysten pitäisi aloittaa toimintansa. Organisaatiokaavat ovat jo olemassa, mutta toteuttajat puuttuvat. Mistä löytyisivät
innokkaat naiset ja miehet toimimaan perustettavassa Espoon perinneyhdistyksessä? Me nykyiset
veteraanit autamme mielellämme
perinneyhdistyksen perustajia. Heidän ei tarvitse olla sotaveteraaneja eikä iäkkäitä vaan perinnetyöstä
kiinnostuneita kansalaisia.
Perinneyhdistys ei ole mikään
edunvalvontayhdistys, vaan menneitten aikojen perinteitä ja muistoja vaaliva yhteisö.
Alkava toimintakausi voisi olla
vaikka juuri tämän toiminnan aloitusvuosi.
Yritetään yhteistuumin!!
Hyvää syksyä!
Eino Luostarinen

Kuntoutusviikko Lehmirannassa
Sosiaalijaoston järjestämä tuettu musiikillinen
virkistys- ja kuntoutusviikko Lehmirannassa lähellä Saloa.
Ilmoittautuminen heti lehtemme ilmestyttyä:
Pertti Sirén puh. 044 0303 142
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Toiminnanjohtaja

Palstarinne Espoon Nuuksiossa
on varsin miellyttävä kesänviettopaikka. Nyt on kuitenkin todettava, että se on vain kolmen sotaveteraaniyhdistyksen jäsenten
käytettävissä, niiden, jotka ovat allekirjoittaneet vuokrasopimuksen
Espoon kaupungin kanssa. Nämä
yhdistykset ovat Espoon Sotaveteraanit ry, Itä-Espoon Sotainvalidit
ry ja Tapiolan Rintamaveteraanit
ry. Käyttöoikeuden luovuttaminen
ulkopuolisille ei ole mahdollista.
Majan on perimätiedon mukaan
rakennuttanut eversti Raatikainen
vuosina 1955–1958 metsästysmajakseen. Myöhemmin tilan omistivat Kaarle ja Mildrid Rinne. Jäätyään leskeksi Mildrid Rinne möi
tilan Espoon kaupungille. Valtuuston tekemän päätöksen mukaan
tila vuokrattiin sotaveteraaneille
virkistyskäyttöön. Aluksi vuokrasopimuksen tehneitä yhdistyksiä
oli kuusi. Vuokrasopimuksen uusineiden yhdistysten luku on pudonnut yllä merkittyyn kolmeen.
Espoon Sotaveteraani ry:n Sosiaalijaosto on nyt muutamana kesänä järjestänyt yhdessä yhdistyksen
Pohjoisen jaoston kanssa yhdistyksen varoin jäsenistölleen virkistyspäiviä, joille on järjestetty
bussikuljetus ja tarjottu ruokailu.
Nämä ovat siis tarkoitettuja vain
yhdistyksen jäsenille. Mukaan
pyrkivien muiden veteraanihenkisten olisi siis syytä pyrkiä yhdistyksen jäseniksi.
Eero-Juhani Juhola

Vaalivaliokunnan ehdotukset
syyskokoukselle
Yhdistyksen
kevätkokouksessa
26.3.2012 asetettu vaalivaliokunta
on valiokunnan ohjesäännön mukaisesti valmistellut ehdotuksen
syyskokouksessa vuonna 2012 toimitettaviin vaaleihin.
Valiokunta, johon kuuluvat Pekka Tuomisto puheenjohtajana, jäseninä Maj-Lis Mustonen, Martti
Ojala, Unto Poutala ja Yrjö Velakoski sekä Eero-Juhani Juhola sihteerinä, on kokoontunut kaksi kertaa.
Vaalivaliokunta on tehnyt jäljempänä olevat ehdotuksensa yksimielisesti. Päätöksentekoon ovat
osallistuneet kaikki vaalivaliokunnan jäsenet.

1 YHDISTYKSEN
PUHEENJOHTAJA

Yhdistyksen puheenjohtajana on
vuonna 2012 toiminut Eino Luostarinen.
Ehdotus vuodelle 2013:
Eino Luostarinen

2 HALLITUKSEN
JÄSENMÄÄRÄ

Vuonna 2011 syyskokouksessa hyväksytyn päätöksen mukaan hallituksen jäsenmäärä on kahdeksan.

3 HALLITUKSEN
JÄSENET EROVUOROISTEN TILALLE
Erovuorossa ovat:
Raimo Elonsalo
Hannu Pohjanpalo
Olli Ollila
Paavo Salo
Ehdotus vuodelle 2013:
Yrjö Viitasaari
Hannu Pohjanpalo
Olli Ollila
Paavo Salo
Ehdotetuilta on saatu suostumus
tehtävään.

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

4 TILINTARKASTAJAT

Sääntöjen mukaan valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varajäsenet.
Tilintarkastajat vuonna 2012:
Maija Kaukoranta
Arnold Stubin
Varajäsenet:
Eero Koskivaara
Martti Hakomaa
Ehdotus vuodelle 2013:
Maija Kaukoranta
Arnold Stubin
Varajäsenet:
Eero Koskivaara
Pekka Haanmäki
Sekä tilintarkastajiksi että heidän
varajäsenikseen ehdotetut henkilöt
ovat antaneet suostumuksensa
mainittuihin tehtäviin.

5 YHDISTYKSEN EDUSTAJAT JA VARAEDUSTAJAT
PIIRIKOKOUKSESSA
Edustajat vuonna 2012
Irma Ruuskanen-Sere		
Reijo Järvi
Auvo Räsänen
Hannu Pohjanpalo
Henrik Westerstråhle
Varaedustajat:
Paavo Friman
Aulis Javela
Anna-Kreetta Loukola
Toivo Nikander
Kerttu Ruohonen

Ehdotus vuodelle 2013
Irma Ruuskanen-Sere		
Reijo Järvi
Auvo Räsänen
Hannu Pohjanpalo
Henrik Westerstråhle
Varaedustajat
Paavo Friman
Aulis Javela
Martti Levänen
Anna-Kreetta Loukola
Kerttu Ruohonen

6 LIITTOKOKOUSEDUSTAJAT JA VARAEDUSTAJAT
Edustaja vuonna 2012:
Yhdistyksen puheenjohtaja Eino
Luostarinen
Ehdotetaan edustajaksi vuodelle
2013:
Yhdistyksen puheenjohtaja vuonna 2013
Varaedustaja vuonna 2012:
Yhdistyksen 1. varapuheenjohtaja
Leo Tonttila
Ehdotetaan
varaedustajaksi
vuonna 2013:
Yhdistyksen 1. varapuheenjohtaja
vuonna 2013
Espoossa toukokuun 10. päivänä
2012
Pekka Tuomisto
Vaalivaliokunnan puheenjohtaja
Eero-Juhani Juhola
Vaalivaliokunnan sihteeri

Kurijuutta kurijuuren päälle,
sano huutolainen, ku’ kerijäläisen päälle kaatu.
Haukiputaalainen sanonta
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Kukapa häntä Kirstiksi sanoisi,
ainakin sotaveteraaneille hän on
Kira.
Kiitollinen olen hänelle siitä,
että hän suostui sotaveteraaniyhdistyksemme toimitussihteeriksi,
kun minua alkoi jo työ väsyttää.
Kira kuuluu yhdistyksessämme
ensimmäiseen sotia kokemattomaan sukupolveen. Hän on syntynyt vuonna1948. Tutustuin häneen
lähemmin noin neljä vuotta sitten
ja luulin, että hän olisi vasta silloin tullut työntekijänä joukkoomme, mutta nyt sain häneltä viestin:
”11 vuotta on kulunut joukossamme joutuisasti ja todella mukavasti”, hän kirjoittaa. Hauska kuulla!
Tämä jo kertoo hänestä paljon. En
vain ollut häntä huomannut työntekijänä. Hän ei tee itsestään numeroa, hän tekee työtä - ja sitä hänellä varmasti riittää niin veteraanien
parissa kuin kuusilapsisen perheen
äitinä.
Kira on syntynyt Helsingissä ja
asui varhaislapsuutensa Maunulassa, mutta jo vuonna 1955 perhe muutti sieltä ”maalle, tosi pitkälle” eli Tapiolaan (Tapiolahan oli
silloin vielä melkein pelkkää metsää). Koulu oli Aarnivalkean kansakoulu. Sitten seurasi Hallituskadun
tyttökoulu, mistä Kira kertoi, ettei
pitänyt siitä ja oli hyvillään, ettei
siellä ollut lukiota. Meilahden lukion jälkeen hän siirtyi Helsingin Yliopistoon. Mutta ruotsin ja saksan
kielten opiskelu ei tuntunutkaan
tuottavan unelma-ammattia. Niinpä Kira pyrki ja pääsi ”Hankenille”
(Svenska Handelshögskolan). Sieltä hän valmistui kirjeenvaihtajaksi. Koska hän oli myös yliopistossa
kirjoilla, hän suoritti siellä (Hum.
kand.) Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon.
Opiskelut oli suoritettu. Sulhanenkin, Raimo Ilveskero, oli jo
valmiiksi katsottu, mene - tiedä?
Muistiinpanolapussa on kirjoitus:
”Naimisiin, lähdimme heti”. Heti
häiden jälkeen nuoripari lähti yhdistetylle työ- ja häämatkalle. Matka kesti kaikkiaan yhden vuoden ja
ulottui Ruotsiin, Saksaan ja Sveitsiin. Ansiotyötä Kira kertoo tuona
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M at t i K a lt o k a r i

Häämatka kesti vuoden

aikana tehneensä vain Ruotsissa.
Raimo tutustui eri maissa tukkukaupan toimintaan.
Kotiin palattuaan Kira ehti olla
töissä parin vuoden ajan.
”Sitten oli jo lasten aika”, hän
muistelee. ”Kaksi lasta syntyi ennen muuttoa Costa Ricaan syksyllä 1980, sillä Raimon oli tutustuttava kahvikauppaan viejän kannalta
Kun takaisin Suomeen lennettiin
keväällä 1982, oli jo kolme lasta,
joista nuorin kolmi-viikkoinen”.
Välillä Kira oli taas ansiotyössä
muutaman vuoden, mutta: ”Sitten
saimme vielä kolme lasta, niin että
lapsiluku oli kuusi ja äitinä olin
kotona.”

Kira kirjoittaa: ”Olin lukenut itseni kirjeenvaihtajaksi, mutta en
ehtinyt muuta kuin vaippoja vaihdella. Sitä kesti 16 vuotta, mutta
oli kyllä toisaalta erittäin mukavaa
aikaa.”
Paluu työelämään ”Tietotekniikka oli kehittynyt, työelämä muuttunut rajusti, tuntui, ettei edes siivoojaksi olisi silloin päässyt ilman
tietotekniikan opintoja. Eli piti vain
opiskella ne. Onnekseni löysin tieni
sotaveteraaneihin, jossa olen viihtynyt erittäin hyvin ja oppinut tuntemaan monia mukavia ihmisiä.”
					
Marjatta Konttinen

GPS-kello auttaa pärjäämään kotona
Ikääntyvien määrä kasvaa Suomessa tulevaisuudessa ja lisääntyvä muistisairaiden määrä koskettaa yhä useampaa suomalaista.
Tutkimusten mukaan ikäihmiset
haluavat asua kotona niin pitkään
kuin se on mahdollista. Ikääntyvien määrän kasvu tuo lisää ongelmia. Erilaisia uusiakin palveluita
ja tukimuotoja tarvitaan, jotta arki
kotona sujuu.
Sosiaali- ja terveysministeriön
ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen (2008) mukaan tavoitteena on, että vuonna 2012 75 vuotta täyttäneistä henkilöistä 91-92
prosenttia asuu kotona. Ikäihmisten asumis- ja hoitoympäristöjen
laadun kehittäminen edellyttää panostusta esteettömyyteen, turvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Hyvinvoinnin edistämisen keskeisiä
asioita ovat mm. neuvonta, ennalta ehkäisy, liikkuminen, kotikäynnit, kuntoutus ja yhteistyö kunnan,
kolmannen sektorin ja yksityisen
sektorin välillä.
Ympärivuorokautisessa hoidossa olevista asiakkaista kolmella
neljästä on muistisairaus. Vuosittain yli 13 000 henkilöä sairastuu
muistisairauteen. Ympärivuorokautisia hoito- ja palvelupaikkoja
on maassamme alle 45 000. Toisin
sanoen kotona asumiseen eri tahot
ovat yhdessä etsineet sopivia tukimuotoja.
- Ongelmaksi muodostuu usein
iäkkään vanhuksen valvonta kodin
ulkopuolella. Monesti päätös palveluasumiseen siirtymisestä täytyy tehdä, koska ei voida varmistua, että kotona on enää turvallista
asua. Riskinä saattaa olla, että kodista poistutaan eikä yhteyttä vanhukseen saada, jos esim. matkapuhelin ei ole mukana. On syntynyt
tarve varmistaa asumisen ja liikkumisen turvallisuus sekä samalla tukea itsenäistä omassa kodissa asumista. Kotiasuminen on kuukautta
kohden laskien myös tuhansia euroja palveluasumista edullisempaa. – kertoo Arimo Koivisto Turvallinen Koti Oy:stä.

GPS-kello auttaa iäkkäitä ihmisiä
GPS-kellosta on apua vanhukselle, joka haluaa elää itsenäistä ja
laadukasta elämää sairauksistaan
huolimatta. Omaiselle uusi tekninen ratkaisu antaa turvallisuuden tunteen siitä, että hän saa tiedon heti läheisensä avuntarpeesta
ja voi tulla paikalle.
Vega GPS-kello on kevyt, vesitiivis, ranteeseen kiinnitettävä kelloranneke, jonka avulla käyttäjän
turvallisuus paranee kotona sekä
sisä- että ulkotiloissa. Laitteeseen
voidaan ohjelmoida sallittu ulkoalue, jolla erityisesti muistisairas
käyttäjä voi liikkua. Jos käyttäjä
siirtyy pois turvalliselta alueelta,
laite antaa hälytyksen joko omaisen matkapuhelimeen tai päivystyskeskukseen.
Päivystyskeskuksen päivystys toimii 24 tuntia
seitsemänä päivänä viikossa.
GPS-paikannuksen
ansiosta
omainen näkee kartalta vanhuksen sijainnin, jolloin apu on saatavissa nopeasti myös ulkona. Laitteessa on kaiutinpuheyhteys, jonka
avulla läheisen vointia voi tiedustella ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Kelloa voi käyttää myös
tavallisena matkapuhelimena.
Hälytyspainike on laitteen toinen päätoiminto ja kun sitä painetaan, käyttäjä saa apua puhelimen
välityksellä ja sitä voidaan hälyt-

tää paikalle. Laitteeseen on lisäksi
mahdollista ohjelmoida automaattihälytys, jos käyttäjä poistuu yöllä kodistaan.
- Paikantava turvaranneke sopii henkilöille, joilla on kasvanut
riski kaatumiseen ja liukastumiseen sekä siitä johtuvaan avuntarpeeseen. Se on omiaan henkilöille,
jotka ovat kuntoutumassa leikkauksesta tai sairaudesta. Muistisairautta sairastava henkilö on alttiina
lähteä harhailemaan lähiympäristöön, joten laite tuo turvaa myös
muistisairaan arjen toimintoihin. –
Koivisto kertoo.

Virkistys- ja kuntopäivä 26.9.2012
Lamminniemen kuntokeskuksessa
Somerolla
Lähtö klo 9.00 Tapiolasta Kulttuurikeskuksen edestä
Paluu klo 17.00 mennessä Tapiolaan
Ohjelmassa kevyttä kuntoilua, parafiinihoito käsille,
lounas noutopöydästä, parit kahvit ym.
Ilmoittautumiset välittömästi:
Helena Luukkonen puh. 09 884 5943 tai
sähköpostitse helena.luukkonen@elisanet.fi
Mukaan mahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä 30 henkilöä.
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Veteraanitoiminnassa valmistaudutaan
perinneaikaan
Suomen Sotaveteraaniliiton liittopäivät pidettiin 6. – 7. 2012 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. Puheenjohtajallemme sattui
este, joten molemmat varapuheenjohtajat osallistuivat liittopäiville.
Uudeksi liiton puheenjohtajaksi valittu Stig-Göran Wennström
selvitteli perinnetoimintaan siirtymistä. Vuodet 2014–2016 tulevat
olemaan muutoksen ajankohtia.
Jos veteraanien poistuma on ollut kahdeksan viime vuoden aikana 70 %, niin mitä se onkaan tästä eteenpäin. Piirien ja yhdistysten
on pääteltävä, milloin siirrytään perinneaikaan.
Varojen käytön tulee olla suunnitelmallista. Päätöksiä ei pidä tehdä
hätiköiden. Keräilyvarat vähenevät,
kansa väsyy.
Tilanne vaikeutuu, kun keräilyvarat loppuvat kokonaan. Periaatteena on kuitenkin, että veljeä ei jätetä. Suomen Sotainvalidien Liitto
on ilmoittanut jatkavansa aina 2020
luvulle saakka. Pitäisikö Liiton lopettaa aikaisemmin?
Naisjärjestöjen toimintaa jatketaan entiseen tapaan. Järjestöt saattavat sulautua joko piireihin tai yhdistyksiin.
Illalla vietettiin Seppo Hovin
juontamaa aseveli-iltaa. Osa väestä
kävi iltakirkossa Tampereen Tuomiokirkossa.
Toinen liittopäivä alkoi ekumeenisella
jumalanpalveluksella. Saarnan piti Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo. Rovasti
Juhani Husa lähetti seppelpartion
Kalevankankaan sankarihaudoille.
Historiallinen Liittokokous pidettiin iltapäivällä.
Kokouksen
avasi Arno Strömmer. Hän sanoi,
että liitto jatkaa tukitoimintaansa niin kauan kun sotaveteraaneja, heidän puolisoitaan ja leskiä on
keskuudessamme.
Liiton toimintasuunnitelmassa
2012 – 14 todettiin mm, että liitolle
on saatava edellytykset vähävaraisten tukemiseen. Kuntoutusmäärärahat ovat olleet riittämättömiä. Joka
tapauksessa pyritään myös hoitamaan veteraanien puolisot ja lesket
8

Stig-Göran Wennströmin

ottaen huomioon perinnetyön jatkuvuus. Ahkeruus, sisu ja vaatimattomuus ovat voimavarojamme.
Kokous hyväksyi uudet säännöt,
joissa oleellisinta on liiton puheenjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan virkojen yhdistäminen sekä
puolisoiden ja leskien ottaminen
tuen piiriin.
Puheenjohtaja totesi, että nyt tehdyt päätökset ovat historian merkittävimmät.
Hallituksen puheenjohtajaksi ja
samalla liiton puheenjohtajaksi va-

littiin yksimielisesti prikaatikenraali Stig-Göran Wennström.
Liittovaltuuston
puheenjohtajaksi valittiin varatuomari Sakari
Mikkola.
Sotaveteraani Asko Ahola muistutti, että ydintehtävä on hankkia
nuorempia kannattajajäseniä.
Liittojuhla oli arvokas ja juhlallinen.
Yleisömäärä oli noin 2500 henkilöä, Espoosta kymmenkunta.
Seuraavat liittopäivät pidetään Oulussa v 2014.
Paavo Salo

KUTSU
Espoon Sotaveteraanit ry:n
syyskokoukseen
Espoon Sotaveteraanit ry:n syyskokous pidetään
maanantaina 26.11.2012 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 ansioja kunniamerkkien jako.
Henkilöllisyyden osoittava kortti mukaan.
Naisjaoston kahvitarjoilu on ennen kokouksen alkua.
Hallitus

”Olemme edelleen isäntiä omassa talossamme”
Veteraani Jaakko Valtasen päätössanat kansallisen veteraanipäivän pääjuhlassa
Espoon Barona Areenalla 27.4.2012
Herra Tasavallan Presidentti,
hyvät sotiemme veteraanit, arvoisa juhlayleisö.
Tämän juhlatilaisuuden ylevä
tunnuslause on: ”Jälleenrakentamisen sankarit”. Näihin sanoihin ovat
juhlan järjestäjät halunneet tiivistää sukupolvemme panoksen erityisesti sotien jälkivaurioiden korjaamisessa. Monesti meitä on myös
kutsuttu juhlavasti jopa kunniakansalaisiksi.
Kun meidät nuoruutemme parhaina vuosina - ja minutkin 17-vuotiaana koulupoikana - kutsuttiin
puolustamaan isänmaamme ja kansamme vapautta, emme suinkaan
kuvitelleet lähtevämme hakemaan
sankaruutta tai kunniaa. Kutsun
noudattamista pidimme kansalaisvelvollisuutenamme. Tajusimme
toki, että nuori itsenäisyytemme oli
puolustamisen arvoinen. Tajusimme myös, että suomalainen kansanvalta oli elämänmuotona arvokkaampi, kuin sille tykkien ja
panssareiden voimin tarjottu vaihtoehto.
Kun kutsu sotateille kävi, emme
voineet aavistaa, että niiden varsille kaatuisi lähes 100 000 aseveljeä.
Emme osanneet kuvitella, että lähes
yhtä monta menettäisi elämänikäisen terveytensä, emmekä voineet
tietää, että sairaalamme täyttyisivät
kymmenistä tuhansista haavoittuneista. Emme osanneet ajatella seurauksia. Lähdimme kaikki - miehet
ja naiset - koska se oli yhteinen velvollisuutemme.
Velvollisuuksiensa hoitamisen
sisäisti koko kansamme, myös teh-

täviinsä jääneet vanhemmat ikäluokat, pienten lasten äidit, maatalojen
emännät, tehtaiden työläisnaiset,
sotilaspojat, lottatytöt ja mottitalkoiden koululaiset. Seurauksena oli
vahva luottamukseen perustuva yhteenkuuluvuuden tunto ja sen tuloksena paljon naapuriapua ja talkoohenkeä. Myöhemmin syntynyt
lauseparsi ”kaveria ei jätetä”, oli
arkipäivän todellisuutta niin tulikuin kotirintamallakin. Yhteisten
vaikeuksien voittamisessa ei etsitty kunniaa eikä sankaruutta, mutta osoitettiin tulevaisuuden uskoa ja
rakentavaa luottamusta aseveljeen
ja kanssaihmiseen.
Tänään on mieliimme palautettu,
miten rauhan tultua tarvittiin edelleen velvollisuudentuntoa, luottamusta ja tulevaisuuden uskoa. Sitä
tarvittiin sodan jälkien korjaamisessa, mutta myös kymmenien tuhansien leskien ja orpojen surutyössä
sekä lukemattomien sotavammojen
ja haavojen parantamisessa. Se oli
kansallisen liikekannallepanon jatkamista poikkeuksellisen raskaissa
rauhan töissä. Kunnian ja sankaruuden tunnot olivat silloinkin loitolla,
mutta velvollisuuksien kivut iholla.
Arvoisa juhlayleisö. Me sotiemme veteraanit olemme jo kauan olleet vastuista sivussa. Voimme kuitenkin suuresti iloita siitä, että pian
sadan vuoden iän saavuttavassa isänmaassamme me suomalaiset olemme edelleen isäntiä omassa talossamme. Se on sotiemme
torjuntavoittojen ja yhteiskuntamme jälleenrakentamisen merkittävin saavutus. Voimme iloita myös

siitä, että demokratiaamme kuuluvat kansalaisoikeudet sekä suvaitsevaisuus ja ihmisarvon loukkaamattomuus ovat vahvistuneet.
Kehittyneenä oikeus- sivistys- ja
hyvinvointivaltiona
olemmekin
saavuttaneet kansainvälisesti arvostetun aseman. Euroopan Unionin
jäsenenä olemme rakentava ja solidaarinen tekijä rauhan ja vakauden edistäjänä maanosassamme ja
laajemminkin. Meillä on sisäisesti
turvallinen yhteiskunta ja suhteemme naapureihimme ovat vailla merkittäviä ongelmia. Mutta arvaamattoman tulevaisuuden varalta meillä
on, tulevista muutoksista huolimatta, yleiseen asevelvollisuuteen rakentuvat jatkuvasti toimintakykyiset puolustusvoimat sekä vahvasti
puolustustahtoiset kansalaiset. Ne
varmistavat sen, että meitä ei voida seurauksitta sotilaallisesti uhata.
Me sotiemme veteraanit iloitsemme luonnollisesti siitä, että työllemme on jo kauan annettu julkinen
tunnustus. Tänään tämä jo viidennen kolmatta kerran järjestetty valtakunnallinen juhlatilaisuus on siitä
merkittävä osoitus. Tästä haluamme lausua valtiovallalle, Espoon
kaupungille sekä kaikille juhlan
järjestelyihin osallistuneille yhteisöille ja eri tahoille lämpimän ja
suuresti arvostavan kiitoksemme.
Me veteraanit voimme palata
täältä koteihimme hyvillä mielin ja
omanarvontuntoisin ajatuksin. Arvoisa juhlaväki; toivotan teille kaikille voimia ja terveyttä, sekä tulevaisuudenuskoista rientoa kohti
aurinkoista kesää.

SIMERI OY
www.simeri.fi

Perinteisiä puuaitoja jo vuodesta 1989.
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Siirtyykö Kauniala Espoon kaupungille?

Perusturvajohtaja Juha Metso,
näyttääkö nyt siltä, että Kauniala tulisi Espoon kaupungille?
-Mitään virallisia neuvotteluja
ei ole käyty. Asia on ilmeisesti tullut julkisuuteen Vantaan kaupungin talouden tasapainottamishankkeiden takia. Mutta selvää on, että
Espoon kaupunki on kiinnostunut
Kaunialasta.

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

Vantaan kaupunki osti Kaunialan
Sotainvalidien Veljesliitolta 2006.
Kauppahinta oli 22 miljoonaa euroa. Lisäksi Vantaan kaupunki sitoutui 4 miljoonan korjauksiin.
Ostoneuvotteluja käytiin tuolloin myös Espoon kaupungin
kanssa, ja varsinkin espoolaiset
veteraanit pettyivät, kun neuvottelut kariutuivat.
Mitä käyttöä Kaunialalla olisi?
-Pääkaupunkiseudulla on keskuudessamme vielä pitkään sotaveteraaneja ja -invalideja ja ensisijaisesti juuri heidän kuntoutus- ja
hoitopaikakseen Kauniala sopisi
erittäin hyvin. Heidän tarpeidensa takia Kaunialan mahdollisuudet
pitäisi hyödyntää.

Kaunialaan on tehty useita lisärakennuksia 1960-luvulta lähtien.
Uutta sairaalaosastoa juhlittiin viime vuonna tasavallan presidentin,
eduskunnan puhemiehen ja pääministerin läsnä ollessa. Sairaalapaikkoja on 200.
Niilo Ihamäki

Espoon Sotaveteraanit ry:n kunniajäsen Lenno Järvi kuoli viime
toukokuun 11. päivänä. Hän oli
syntynyt Tuusulassa 28.9.1918.
Talvisodan syttyessä Lenno Järvi oli suorittamassa varusmiespalvelusta JP 1:ssä Terijoella ja joutui
heti torjuntataisteluihin. Jatkosodassa hän toimi joukkueenjohtajana JR
46:ssa mm. Valkeasaaressa. Kesän
1944 taisteluissa hän haavoittui kahdesti. Jälkimmäistä tapausta Lenno
muisteli vuonna 2003: ”[venäläinen]
hyppäsi mättään taakse ja sieltä ampui sarjan, joka osui minuun. Lonkassa tärähti ja vasen jalka ponnahti koukkuun. Mätkähdin selälleni.
Ohoh, pääsi suustani. Minuun osui,
huusin. En saanut vastausta. Huusin uudelleen: Hei, minuun osui!
Ei vastausta. Olin rynnännyt yksin.
Monet tunteet ja ajatukset ailahtivat
mielessäni. Näinkö elämäni päättyi.
Olin yksin Vuoksen rantapensaikossa. Kukaan ei löydä minua. Muistin
kotia ja omaisiani. Ajatukseni eivät
sumentuneet. Millaista on kuolla?
Tuntui katkeralta kuolla näin.”
Lenno muisteli, että hän teki pistoolin remmistä jonkinlaisen kiris10

tyssiteen. ”Haavat olivat eri tasoilla,
en onnistunut sitomaan niitä samalla
kertaa. Tein lupauksen: Jumala, jos
pelastun, tahdon antaa elämäni Sinun käsiisi.”
Raahautumalla Lenno pääsi
omiensa luokse ja sairaalahoitoon.
Sodan päätyttyä hän opiskeli teologiaa ja vihittiin papiksi. 1950-luvulla Lenno oli Espoon suomalaisen
seurakunnan työntekijä ja toimi Tapiolassa ilman seurakuntaa ja kirkkoa, kuten Tapiolan seurakunnan
historiankirjoittaja Uolevi Itkonen
kuvaa Lennon toimintaa Tapiolan
seurakunnan 50-vuotishistoriikissa.
Kun Tapiolan seurakunta perustettiin, Lenno aloitti sen ensimmäisenä työntekijänä ja palveli Tapiolassa pappina eläkkeelle siirtymiseensä
saakka.
Espoon Sotaveteraanit ry:n jäseneksi Lenno Järvi liittyi 1975. Hän
toimi mm. Hengellisen jaoston puheenjohtajana, Sosiaalijaoston varapuheenjohtajana, Matkailujaostossa ja Espoon Sotaveteraanikuorossa.
Kunniajäseneksi hänet kutsuttiin
vuonna 1998.
Espoon
Sotaveteraanilehteen

Niilo Ihamäki

Lenno Järvi 1918–2012

Lenno Järvi kirjoitti monena jouluna hartauskirjoituksen. Viimeisen
vuonna 2010 julkaistun kirjoituksen
johtolauseena olivat Psalmin 23. sanat: ”Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään
pahaa, sillä sinä olet minun kanssani”. Kirjoitus päättyi: ”Tähän Jumalan lupaukseen saan luottaa tälläkin
hetkellä. Herra Jeesus kulkee kanssani kuoleman läpi. En ole yksin.”
Niilo Ihamäki

Haikon kylpylä on hyvä vaihtoehto kuntoutusta hakevalle
Useat sotaveteraaneista eri puolilta Suomea ovat ihastuneet Haikon
kylpylään, jossa on todella hyvät
hoidot ja myös vapaa-ajan ohjelmaa sekä lisäksi kylpylää ympäröivä kaunis luonto.
Olen valinnut kaukaiseen kylpylään suuntautuvan lento- ja bussimatkan asemesta jo parikin kertaa lyhyen automatkan Haikkoon
ja ollut hyvin tyytyväinen. Haikkoon on Espoosta vain muutaman
kymmenen kilometrin matka, joten sieltä voi vaikka pistäytyä kotona tai omaiset voivat käydä ter-

vehtimässä, jos kuntoutujalle tulee
koti-ikävä. Ruoka on siellä hyvää, ja henkilökunta on kohteliaisuudessa ja avuliaisuudessa omaa
luokkaansa.
Haikossa on todella monipuolinen suuri kuntosali, jota suosittelen. Myös hoidot ovat erinomaisia.
Haikossa sain myös sellaista hoitoa, jota Helsingissä saa – pitkän
etsimisen ja monen puhelinsoiton
jälkeen – vain yhdestä paikasta eli
Ortonista, nimittäin kuuma-kylmähoitoa, joka hillitsee kipuja tosi
hyvin. Suosittelen lämpimästi.

Haikossa on myös eräs etu,
joka varmasti kiinnostaa meitä pienellä eläkkeellä eläviä veteraaneja. Haikko on nimittäin poistanut kokonaan yhden hengen
huoneen lisämaksun, joka saattaa
jossakin kuntoutushotellissa olla
todella korkea. Haikon henkilökunnan mielestä jokainen veteraani, joka haluaa yöpyä kaikessa rauhassa ilman huonetoveria, on sen
ylellisyyden ansainnut. Suurkiitos
siitä Haikolle!
				
Anja Katavisto

Kuinka kauan olet ajanut autoa?
Jo talvisodan aikana kuuluin autokomppaniaan. Ajokorttia ei minulla silloin ollut, mutta
asia oli sillä selvä, kun kysyttiin,
kuka osaa ajaa autoa. Minä sanoin
osaavani ja kysyjä huusi, että tänne vain. Kuljettajistahan oli kova
puute. Ajoin raskaita ajoneuvoja.
Niitä ajoin myös jatkosodan aikana. Kun sitten sodan jälkeen hankin ajokorttia, niin henkilöautoa
ajaessani minua haittasi oppimani

kaksoispoljenta. Mutta siitä lähtien olen ajanut ja kyllä se ajo sujuu
vieläkin ihan hyvin.

Pikapuhelu

Miten lääkärintarkastus viimeksi sujui?
Se meni ihan hyvin. Terveysaseman lääkärin vastaanotolle en
päässyt, joten menin yksityiselle.
Enimmäkseen lääkäri kokeili silmien havaintokykyä - sitä, miten
pystyn havaitsemaan tapahtumia
kummaltakin sivulta samaan aikaan. Sain viiden vuoden jatkoajan, joten saan sen puolesta ajaa
vielä vaikka satavuotiaana. Mutta minkäänlaista pullikointia ei
pidä lääkärin vastaanotolla harjoittaa. Yksi tuttu nuorempi veteraani määrättiin ajokokeeseen ja
hän ryhtyi pullikoimaan, sanoi että
kyllä hän osaa ajaa kun on koko
ikänsä ajanut. Mutta hän ei läpäissytkään ajokokeessa ja ajokorttiin
ei tullutkaan jatkoaikaa.

Ajatko Helsingin liikenteessä,
sumussa ja pimeässäkin?
Kyllä vain. Ei siinä ole mitään
ongelmia. Mutta varovainen pitää
olla. Jos tämän ikäinen tekee virheen, niin varmasti ne ottavat kortin pois.
Niilo Ihamäki

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

Erikoislääkäri Mikael Ojala piti
viime keväänä Espoon veteraaneille esitelmän aiheesta ikä ja autoilu.
Ojalan mukaan normaali vanheneminen heikentää ajokykyä vain
varsin vähän. Ikääntyneet kuljettajat ovat vastuuntuntoisia; he eivät
lähde ajamaan väsyneinä tai huonovointisina.
Vuonna 1915 syntyneellä Toivo
Nikanderilla on yhä voimassaoleva ajokortti.
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Neuvostoliitto ei lopettanut Talvisotaan hyökkäysaikeitaan Suomen valloittamiseksi. Niinpä rajakahakointi ja vakoilutoiminta
jatkuivat koko välirauhan ajan.
Meidänkin Nurmeksen varuskunnassa koottu yksikkömme Is.komppania 964 joutui kesäkuussa
1941 lyhyenä koulutusaikanaan
ottamaan kiinni Kuhmossa rajan
yli tulleita vakoilijoita.
Jatkosotaan Suomi joutui Talvisotaan nähden hyvin varustautuneena. Myös venäläisten taistelutaito korpiolosuhteissakin oli
kohentunut.
Rukajärven suunnan taistelut
käytiin suoraan Päämajan alaisena toimineen 14. Divisioonan voimin. Aluksi divisioona koostui
pääasiassa Kainuusta ja Karjalasta kotoisin olevista miehistä ja lotista, mutta sodan pitkittyessä täydennyksiä tuli myös eri puolilta
Suomea, aina Helsinkiä myöten.
Hyökkäysvaihe
Rukajärven
suunnalla alkoi heinäkuun alussa
1941 Lieksan Kivivaarasta, missä suomalaiset joukot ylittivät ensimmäisinä valtakunnan rajan.
Hyökkäys alkoi venäläisten välirauhan aikana rakentamaa, mutta
vielä pohjustamatonta lähes luotisuoraa tietä keskeisesti noudattaen.
Eversti, sittemmin kenraalimajuri Erkki Raappana rajavartiosto- ja erämieskokemuksensa
perusteella johti taitavasti ja korpisodan vaatimukset hyvin tuntevasti hyökkäystämme.
Rukajärven suunnan lohko
ulottui pohjoisessa Kuhmoon Uhtuan suunnan rajoille sekä etelässä Porajärvelle Petroskoin Aunuksen joukkojen taitekohtiin.
Hyökkäyksemme painopiste oli
kuitenkin Kivivaara – Rukajärvitien suunnassa. Kiivaita taisteluita
käytiin aluksi myös mm. Kiimasjärvellä Kuhmossa.
Harvaan asutulla alueella taistelut keskittyivät syklisesti asutustaajamien mukaisesti. Tuulivaaran
valtauksen
jälkeen
venäläiset puolustivat jo sitkeästi
12

SA-kuva

Korpisotureiden rintama

Olemme kesällä 1941 ylittämässä partiomatkalla Tsirkka – Keminjokea.
Kirjoittaja kuvassa oikealla

Repolaa. Samoin Virralla olevissa hyvissä asemissa venäläisten
vastarinta oli kovaa. Sitten seurasi Omelia, jossa joukkomme viiden päivän sitkeiden taistelujen
jälkeen tuhosivat hyvin varustautuneen venäläisen rykmentin n:o
337 24.7.1941. Sitä seurasivat
Tiiksjärvi, Ontrosenvaara ja Rukajärvi, joka vallattiin 6.9.1941
ja vähän matkaa siitä linjamme
pysyivät koko jatkosodan ajan
samassa kohdassa. Syy pysähtymiseemme niin siellä kuin pohjoisempanakin johtui aiemmin
tässä julkaisussa esille tuomastani
Yhdysvaltain uhkauksesta julistaa
sota Suomea vastaan, jos erityisesti Muurmanskin rata olisi katkaistu.
Omeliassa saimme suuren sotasaaliin aina raskaita tientekokoneita ja Orlov -ratsuja myöten. Yksikössämme moni vaihtoi
kiväärivarustuksensa venäläisiin
Ukkopekkaa kevyempiin, 12 patruunaa sisältävät lippaat omaaviin puoliautomaattikivääreihin,
jotka olivat lisäksi hyvin tarkkoja aseita.
Mainittujen taisteluiden jälkeen divisioonamme komentajalle Erkki J. Raappanalle myönnettiin 13.8.1941 Vapaudenristin

2. luokan kunniamerkki. Hän sai
20.10.1941 lisäksi Saksan 2.
luokan Rautaristin soljen kera.
Myös meidän joukkueemme johtaja, etevä metsänkävijä Veikko Leinonen palkittiin samoin
13.8.1941 VR 4:llä.
Sodan luonne oli moneen muuhun rintaman osaamme verrattuna
todellista korpisotaa, jossa päätien molemmin puolin tiedustelu- ja partiotoiminta ankarinekin
taisteluineen olivat jokapäiväistä toimintaamme. Me totesimme
myös käytännössä monet kerrat,
että metsä suojaa, mutta se myös
kätkee.
Komppaniamme, joka toimi suoraan divisioonan esikunnan alaisena yksikkönä, keskittyi
nimestään huolimatta partiotoimintaan ja myöhemmin sai myös
tehtäväkseen hoitaa osaa kenttävartioistamme. Me olimme kuin
palokunta aina valmiina tarttumaan akuuttisiin tilanteisiin. Hämeenlinnan
sotakoirakoulusta 18.8.1941 saamiemme hyvin
koulutettujen schäferien Karin ja
Kaarinan auttamina me teimme
partioretkiä päätien sivustoissa
pääosin tiedustellen venäläisten
joukkojen ja partioiden sijoituksia. Joukkueemme liikkui johta-

Todellinen korpisoturi
Joukkueemme johtaja Veikko
Leinonen oli todellinen korpisoturi sanan varsinaisessa merkityksessä. Hänen suunnistustaitoansa
sekä metsäisen luonnon tuntemusta ja lukutaitoa en ole tavannut kenelläkään muulla. Saatoimme kävellä tuntikausia ennestään meille
tuntemattomassa maastossa vain
vanha venäläinen 1:100 000 kartta epätarkkuuksineen apunamme
ja Veikko ilmoitti meille tarkasti, missä olimme. Totesimmekin
useasti, että jos Veksa kaatuu, me
emme osaa pois. Näin ei onneksi tapahtunut, sillä Veksa oli myös
hyvä ja taitava taistelujen johtaja, joka oli kunnostautunut jo talvisodassa Kuhmon Saunajärven
mottitaisteluissa.
Toisen koiran hoitaja ja ohjaaja
viipurilainen Pentti Huttunen oli
puheiltaan ja olemukseltaan kuin
Tuntemattoman sotilaan Rokka,
mutta ei ollut vastarannan kiiski missään vaiheessa. Mainittu
ominaisuus tuli hyvin esille eräänä kesän sunnuntaina. Joku joukostamme katsoi almanakkaa ja
totesi päivän olevan sunnuntain.
Se alkoi leppoisasti ja niinpä lauloimme neliäänisesti ”on kesän
kirkas huomen ja suvi sunnuntai ”, kun kovaäänisestä kaikui:
”Pataljoona ryssiä on hyökännyt Muujärven kenttäsairaalaan”.
Kiireesti meidät lastattiin kuorma-autoihin. Etummaisen auton
kopin katolla istui takaperin Huttusen Pentti nojaten aseeseensa ja
lauloi ateenalaisten laulun sävelellä: ”Pakohon juostahan vaik`
menis henki, niin kuin mennyt on
isienkin. Kunnia juosta on henkensä eestä. Tää vala on murtumaton.” Perheelliset miehet kyllä
hermostuivat laulusta, kun emme
tienneet, oliko väijytys meitä vastassa vai ei. -Ei ollut. Autojen ää-

nen kuullessaan partio irtaantui ja
lähti pakosalle. Juosten ajoimme
partiota takaa aina heidän linjoilleen saakka.
Vaikka koiramme pelasti meidät moniin muihin yksiköihin
nähden pienillä tappioilla, kokonaan mekään emme niiltä säästyneet. Niinpä muun muassa minunkin koulutoverini katosi yhdessä
rytäkässä joko eksyen tai vangiksi joutuen. Selvyyttä katoamiseen
emme ole tähän päivään mennessä saaneet.
Venäläisten partiotoiminta ulottui Suomen puolelle saakka. Miinoitusuhan vuoksi junat Nurmeksen ja Joensuun välillä ajoivat
tyhjä tavaravaunu veturin edessä.
Minunkin puolisoni Kaija ja Lauri Riikonen välttyivät täpärästi
partion hyökkäykseltä lakkasuolle mennessään, mutta heti jäljessä kuorma-autolla tulevasta marjastajien joukosta ryssät ampuivat
useita aikuisia ja myös lapsia sekä
haavoittivat vielä useita muita
marjastajia.
Rukajärvensuunnan taisteluissa
on monta erikoisuutta:
• Suunnan joukot olivat ainoa yhtymä, joka oli suoraan päämajan
alainen.

• Suunnan joukot ylittivät jatkosodan alussa valtakunnan rajan
päämajan alaisista joukoista ensimmäisinä.
• Suunnan joukot eivät perääntyneet hyökkäysvaiheessa saavuttamistaan asemista ainoana yhtymänä Jäämeren ja Mustan meren
välillä ennen rauhan tuloa.
• Rukajärvellä käytiin 16.8.1944
jatkosodan viimeinen taistelu
Suomen ja Neuvostoliiton välillä.
Iloinen tapaaminen
Talvella 1945 olin menossa hiihtokilpailuihin. Lieksan asemalla seisoi juna, jonka härkävaunun ovi oli
auki. Vaunussa oli Kaarinaa muistuttava schäfer. Kun mainitsin nimen, koira päästi iloisen ulvonnan.
Hyppäsin vaunuun ja tapaamisemme oli niin sydämellinen kuin olla
voi. Rajakersantti juoksi ulvonnan
kuultuaan vaunulle ja hänkin katsoi liikuttuneena tapaamistamme
sekä kysyi, oliko Kaarina minun
koirani. Kerroin sen olevan parhain ja uskollisin sotatoverini jatkosodassa. Eron haikean hetken
muistan tänäänkin lämmin tuulahdus sisälläni. Kaarina pelasti minutkin tätä korpien kertomaa kirjoittamaan 71 vuotta myöhemmin .
Aulis Lintunen

Olli Ihamäki

jansa Veikko Leinosen vetämänä.
Minun ohjaamani Kaarina-koira toi turvallisuutta ja varmuutta,
koska koira aisti vihollisryhmittymät jo kaukaa sekä ihmistä monin
verroin tarkemmin. Vastaavasti viipurilainen Pentti Huttunen
liikkui toisten joukkueiden kanssa Kari-koiran ollessa ”päätiedustelijana”.

Pohjoisessa Aunuksessa luonnonkauniilla mäellä sijaitseva Rukajärvi
edustaa Venäjän rajaseudun kurjuutta puhtaimmillaan
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Yli 700 hevosta varustettiin lumipuvuilla Suursaaren valloitusta varten 1942. Mm. tämä selviää
Säkylän talvi- ja jatkosotamuseon
näyttelyssä, jonka teemana on asemasota.
Museon vaihtuvissa näyttelyissä on jo vuosia ollut tapana, että
näyttelyn aiheeksi tulee se, mistä
on kulunut 70 vuotta. Suursaaren
valloituksesta kertovien kuvien ja
tilanneselostusten lisäksi teemoina ovat Itä-Karjalan partisaanitaistelut ja hyökkäys Muurmannin
radalle, kertoo museonhoitaja, sotakamreeri Ilpo Nurmi. Esillä on
myös museon omia ja Sotamuseosta lainaksi saatuja puhdetöitä.
Suuria taisteluita oli asemasotavaiheessa vähemmän, mutta näyttelyn tietotauluissa on esitetty kolme esimerkkiä ajalta.
Yhtenä esimerkkinä ovat ItäKarjalan partisaanitaistelut. Lähes
700 venäläispartisaania yritti tunkeutua kesällä 1942 suomalaisten
selustaan Seesjärven länsipuolelle,
mutta suomalainen tiedusteluosasto huomasi yllätyksen. Kiivaissa
taisteluissa 120 partisaania 638:sta
retkelle lähteneestä onnistui palaamaan. Suomalaisten tappiot olivat
119 miestä.
Toinen esimerkki on Suursaaren taistelu. Saaren valtaamisek-

olli ihamäki

Sotahistoriaa 70 vuoden takaa

si perustettiin osasto, jonka johtajaksi valittiin kenraalimajuri
Aaro Pajari. Kun osasto lähestyi saarta maaliskuun 26.- 27. välisenä yönä, puhkesi kello 3.30 lumimyrsky, jonka suojassa joukot
etenivät. Suomen ilmavoimat suorittivat operaation aikana yli 600
lentoa. 28.3.1942 venäläiset luopuivat vastarinnasta. Saari menetettiin Moskovan rauhassa.
Muurmannin radalle eteni tammikuussa 1942 taisteluosasto, johon kuului 1286 miestä ja 268
hevosta. Rataa tuhottiin monta kilometriä sekä lisäksi puhelin- ja

lennätinjohtoja ja 92 rakennusta,
joista 14 oli kasarmeja ja 20 sotatarvikevarastoja. Tappiot olivat
vain kolme kaatunutta.
Näyttely on hyvää sotahistorian opetusta nuorille ja veteraaneille eletyn historian kertausta.
Säkylä on tunnettu Huovinrinteen varuskunnastaan.
Jos veteraanien matka osuu Säkylän seudulle, kannattaa pistäytyä myös talvi- ja jatkosotamuseossa. Museo on talvikaudella
avoinna ti–pe klo 10–17.
Niilo Ihamäki

Lappeenrannassa paljastettiin elokuun 19. päivänä lahtelaisen Juhani Honkasen veistämä sotaorvon patsas. Muistomerkki kuvaa
surevaa poikaa, joka katsoo kotinsa raunioita.
Patsashankkeen suojelija Riitta
Uosukainen mainitsi puheessaan,
että viime sodissa jäi 55 000 – 60
000 lasta sotaorvoksi. Elossa heitä arvellaan olevan noin 30 000 –
40 000. Sotaorvot ovat kokeneet
Suomen historian vaikean ajan
kaikkein katkerimmassa muodossa. Poliittiset ja sosiaaliset realiteetit ovat pitäneet heitä pihdeissään.
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Timo kauppi

Sotaorvoille patsas

Kesän muistoja
”Elämän virta on epätasainen,
säännötön ja monimuotoinen. Parhaat sielut ovat ne, joilla on eniten
mukautumiskykyä.” Näin sanoi jo
1500-luvulla elänyt ja vaikuttanut
ranskalainen esseisti Michel Montaigne, eräs monista mielikirjailijoistani.
Mennyt kesä vaati useilta meiltä
nimenomaan hengen monimuotoisuutta, kun odotettuja tulikuumia
helteitä ei tullutkaan. Ellei sitten
elokuussa, kirjoitan tätä heinäkuun
sadepäivänä. Koko kesä kohkattiin ensin Kreikan, sitten Espanjan pankkien velkojen vakuuksista, mitä ne sitten lienevätkään, ja
Urpilainen sai vuoroin moitetta,
vuoroin kiitosta toimistaan. Lopulta jopa presidenttimme vaati
selkeämpiä selityksiä. Olen kävellyt kerran Madridin pääkatua enkä
ole missään nähnyt niin paljon
pankkeja ja ennen kaikkea pankkien komeita ovia. Näytti ensi katsomalta, että ne kaikki ovat hopeaa,
mutta ilmeisesti ne sittenkin olivat
terästä monine koristuksineen. Ei
meillä harrasteta niin upeita pankkien ulko-ovia. Lehdissä kerrottiin. että espanjalaisten pankkien
omistuksessa oli 700 000 asuntoa,
joita ei kukaan ostanut. Niiden rakentamisestako lienevät velat kasvaneet.
*
Loppukesällä ryöstäytyi sitten
keskustelu olympialaisista vakuuksia suuremmaksi. Ihmeteltiin muun muassa sitä, kuinka
Lontoon olympialaisten avajaisten hinta saattoi nousta kymmeniin miljooniin. Tämän ilmestyessä kisat ovat ohi ja on nähty,
mistä maksettiin. Itse kiinnostuin
enemmän olympialaisten historiasta kuin nykykisoista, jotka ovat
paisuneet aivan liian suuriksi, sanoivat asiantuntijat. Luin taas kertaalleen brittiläisen M. J Cary´n
tavattoman viehättävästi ja kansantajuisesti kirjoitetusta Antiikin
historiasta olympialaisista, joiden
järjestäminen aloitettiin Kreikan
Olympiassa 700-luvulla ennen
ajanlaskumme alkua. Olympia oli

vaatimaton kylä syrjäisessä osassa maata. Siellä oli vain muutamia
temppeleitä ja varastoja, ja vasta
400-luvulla eaa. sinne alettiin rakentaa pylväshalleja ja muita komeampia rakennuksia. Muuallakin
Kreikassa järjestettiin urheilukisoja, mutta Olympian kisoista kehittyi tunnetuimmat.
Ennen kisoja lähetettiin ympäri
maata viestinviejiä, jotka pyysivät,
että kaikki sodat ja kiistat lakkautettaisiin olympian kisojen ajaksi,
jotta syntyisi olympia-rauha. Tämän ilmestyessä tiedetään päättyikö esimerkiksi Syyrian sota Lontoon kisojen ajaksi ja saatiinko
Lontooseenkin todellinen olympia-rauha.
Tuon ajan kisoissa oli tärkeänä lajina pentathlon eli viisiottelu, johon sisältyi muun muassa
stadionin eli 180 metrin juoksu.
Ateenassa olevan puoliksi rappeutuneen vanhan stadionin ympärys
on tuo 180 m. (Kävin juoksemassa
sen ensimmäisellä Ateenan matkallani. Stadionilla oli niin korkeat kivipenkit, etten minä ainakaan
yltänyt niille istumaan. Olivatkohan kreikkalaiset siihen aikaan pitempiä ihmisiä?) Yhtenä lajina
oli kiekko ja toisena keihäänheitto. Jotta keihäs lentäisi tasaisesti,
keihään ympärille kiedottiin hihna, jonka heittäjä nykäisi irti sillä hetkellä kun hän heitti keihään,
joka joutui pyörivään liikkeeseen.
Eipä taida tsekki antaa Pitkämä-

elle tuollaista neuvoa. Palkintona
voittajalle oli noissa kisoissa ainoastaan oliivipuun lehdistä tehty seppele. Suuressa arvossa pidettin pituushyppyä. Kilpailijat
pitivät käsissään nykyaikaisia painoja muistuttavia punnuksia, jotka
he maahantulovaiheessa työnsivät
pitkälle eteen saadakseen siten lisäsenttejä hyppyynsä.
Antiikin olympian kisoja pidettiin vuoteen 394 jKr, jolloin keisari
Theodosius lopetti ne pakanuuden
jäänteenä. Nykyaikaiset olympialaiset alkoivat 1800-luvun lopulla.
*
Tänä vuonna kesääni kuului heinäkuinen matka Kroatiaan, joka
oli maineensa veroinen: häikäisevän vihreä ja todella uskomattoman kaunis maa. Ja meri oli kaikkialla mukana.
Matkailuun keksitään aina uusia
konsteja, joilla vedetään turisteja.
Nuorempi tyttäreni, jonka kanssa
tein Kroatian matkan, lensi sieltä
Skotlantiin ja pistäytyi muun muassa kuningasperheen kesälinnassa
Balmoralissa, missä hänelle myytiin kappale skottilaista metsää ja
sen mukana hän sai Ladyn tittelin.
Omistus- ja nimityskirjat tulivat
myöhemmin postissa kotiin. Kaikkea ne keksivät! Ehkäpä lukijat
innostuvat lentämään kauniiseen
Skotlantiin, ja veteraanien joukkoon ilmestyy lordeja ja leidejä!
Anja Katavisto

Mobiili Vega-turvapalvelu
Turvallinen Koti Oy:stä.

Lue lisää nettisivustolta www.turvallinenkoti.fi
Yhteystiedot
info@turvallinenkoti.fi puh 0207 983 199
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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

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

GOODMILL SYSTEMS OY
Tapiola, Kaupinkalliontie 10, 02100 Espoo
puh. (09) 816 5051, lipunmyynti (09) 816 57234.
www.espoo.fi/kulttuurikeskus

Espoon Fysikaalinen
Hoitolaitos
Tapiolan keskustorni 5.krs. 02100 Espoo
Puh. (09) 466 019

KULJETUS N. BRORSTRÖM
Ervastintie 2, 02780 Espoo
puh. 040 – 5411 410

IFS FINLAND OY
Metsänneidonkuja 12, 02130 Espoo
puh. 0102179300
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Sinikalliontie 10, 02630 Espoo
puh. 040-7340 462
www.goodmillsystems.com

VUOKRA-PEKAT OY
Mänkimiehentie 8, 02780 Espoo
puh. 09 – 8874 420

ESPOON PAINOLAATTA OY
www.espoonpainolaatta.fi

ESPOON
SÄHKÖASENNUS OY

Laqaksolahdentie 29, 02730 Espoo
puh. 0400 – 314 120

SUN CHEMICAL OY

NOSTURIASENNUS JAM OY

Pieni Teollisuuskatu 2, 02920 Espoo
puh. 0207509700

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

ESPOON MATTOPESU

JIIRICO OY

Varputie 1, Suomenoja
puh. 0400 – 445 475

Boodominkuja 6 A 2, 02940 Espoo
puh. 0400 – 903 178

T:MI JARNO SUNDSTRÖM

RAKENNUS HELIN OY

Suopurontie 19, 02920 Espoo
puh. 0400 – 773 002

Valkjärvenkuja 15, 02130 Espoo
puh. 040 – 7451 241

APROPUS OY

JUHANI PIISPA OY

extence reduction analysts

www.juhanipiispa.fi

AK-LATTIAT OY

KALUSTEASENNUS
KOKKO KY

Ennekuja 1, 02270 Espoo
puh. 0400 – 462 959

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

S&P RAKENNUSPALVELU

TAXILINE KOSKINEN OY

Vaateritie 8, 03250 Ojakkala
puh. 0400 – 475 049

Ruosilankuja 3 B, 00390 Helsinki
puh. 0500 – 666 872

MAANRAKENNUS
HYNNINEN OY

HAGLUND NETWORKS OY

Ruispellontie 3, 02920 Espoo
puh. 0400 – 443 551

ASIANAJOTOIMISTO
BERGHOLM OY
Nihtisillankuja 3 B, 02630 Espoo
puh. 09 – 6898 8760

Hopeatie 1 A, 02750 Espoo
puh. 040 – 5744 732

OGG FINLAND OY
Espoo • www.ogg.fi • puh. 0400 – 940 142
ympäristöystävälliset toimistotarvikkeet ja
liikelahjat

MARKET-VISIO OY
Niittykatu 8, 02200 Espoo
puh. 09 – 2515 500
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Tapiolan keskuksen uudistaminen
Tapiolan palvelukeskukseen oli saatu houkuteltua 24.4.2012 Espoon
kaupungilta Tapiolan kehittämisprojektin asiantuntija, johtaja Antti O. Mäkinen, sekä runsaslukuinen ja aktiivinen yleisö. Molemmat
osapuolet olivat valmistautuneet hyvin tilaisuuteen, ja vilkasta vuorovaikutusta esiintyi koko esitelmän ajan.
Selvät kaaviot ja havainnekuvat täydensivät esityksen sanomaa.
Länsimetron tulon havaitsee jo
Tapiolan keskustan mylläyksestä.
Tulevaan Niittykummun metroasemaan on edelleen vain varaus, mutta toivoa ja järkevää olisi, että se valmistuisi samaan aikaan kuin muukin
länsimetron linja.
Otaniemeen tulee paljon uusia rakennuksia, ja samalla se muuttuu kävely- ja pyöräily-ystävällisemmäksi
kaupunginosaksi. Samoin Kehä I:n
kansi tulee yhdistämään Tapiolan ja
Otaniemen lähemmin toisiinsa. Otaniemen vesitorni jäänee paikalleen,
koska se on ainut Alvar Aallon piirtämä vesitorni.
Tapiolan keskus muuttuu radikaalisti. Lähinnä 70- ja 80-luvuilla rakennettu osa vaihtuu, 50- ja 60-luvun keskustaan ei juurikaan kajota.
Tapiolan metroaseman lähiympäristö kehittyy eniten. Merituulentieltä
lähtevät henkilöautot pois jo tänä kesänä, muukin liikenne ensi vuoden

alusta. Itätuulentietä pääsee jatkossa läpi, mutta Tapiolan läpiajo vaikeutuu.
Tapiolan alkuperäinen maamerkki, aikanaan Suomen suurin liikenneympyrä, poistui 60-luvun lopussa. Nyt kiertoliittymiä on kaikkialla
muualla paitsi Tapiolan keskuksessa. Sellainen palautetaan Tapiolaankin, Mäkinen lupasi.
Nykyisin Sokoksena tunnettu
rakennus jää, mutta pääosa muista
keskustan liikerakennuksista puretaan. Sokoksen paikalle tulee pikkukauppoja ja päivittäistavarakauppa.
Stockmann vaihtaa paikkaan, jossa nyt on K-Market. Tavoitteena on,
että kun Stockmann lopettaa toimintansa nykyisessä paikassaan eräänä
päivänä, se aukeaa seuraavana päivänä uudessa osoitteessaan.

Museovirasto ei salli keskustornia korkeampia rakennuksia. Parkkipaikat louhitaan nykyistä syvemmälle. Autot poistuvat Tapiolan
keskuksessa maan päältä. Parkkiluolien louhinta alkaa jo toukokuussa 2012. Maan alle tulee 2000 autopaikkaa. Parkkifirman osakkeet
omistavat etupäässä Tapiola-yhtiöt,
Espoon kaupunki ja Metro. Varaukset laajentamiseen ovat olemassa.
Parkkihalliin ajetaan sekä isosta ympyrästä että Revontulentieltä. Metroasemalle tulee uusi bussiterminaali.
Espoon teatteri tulee nykyisen Vesiputoustalon altaan rannalle.
Tapiolan palvelukeskuksen rakennus tullaan myös purkamaan,
mutta vasta sitten kun uusi palvelukeskus sen vieressä on valmistunut.
Martti Nurmisalo

Turun tykkimiehet marssivat vailla ihanteita
Vilho Kankareen teos ”Mennään
kun käsketään” ilmestyi viime vuoden lopulla, mutta oli julkaisukelpoisessa asussa pian jatkosodan
päätyttyä. Silloin (1947) kustantaja, Otava, ei katsonut soveliaaksi saattaa sitä suuren yleisön luettavaksi. Turkulaisten tykkimiesten
(KTR 5) jatkosodan taipaleeseen
kohti Karhumakeä liittyykin siinä
määrin karuja tapahtumia, että varovaisuuden jotenkin saattaa jopa
ymmärtää. Poliittisesti epävarmoissa oloissa olisi esimerkiksi kuvaus
antautuneen vihollisen tylystä teloituksesta saattanut nousta kiusalliseen julkisuuteen.
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Kankare kertoo turkulaisten nuorukaisten haluttomasta lähdöstä sotatielle. Innostusta, riemua tai
ihanteellisuutta on turha etsiä. Velvollisuutta täytettiin koko sodan ajan
pitkin hampain. Reissussa oltiin mukana, kun sellainen käsky oli saatu.
Kankareen teos kuvaa harvinaisen
seikkaperäisesti sellaista sodan arkea, joka muuten on jäänyt vähemmälle huomiolle. V-käyrä, muonitus,
toverikuri, haavoittuneiden ja loukkaantuneiden hoitaminen ja vallankin yllättävän runsas väkijuomien
käyttö nousee voimakkaasti esille.
Kuvaus Petroskoin valtauksen jälkeisistä päiväkausien bakkanaaleista

on vähintäänkin värikylläinen. Kankareen selostuksesta käy ilmi, että
umpihumalaiset sotilaat käyttäytyivät vailla estoja. Vastenmielisintä
on lukea, kuinka taistelijat suorastaan huvittelivat ampumalla vapaana löntysteleviä harmittomia koiria.
Kissaakin saatettiin porukalla potkia
huoneistossa kuin jalkapalloa, pitkin
seiniä ja kattoa.
Vilho Kankare kuvailee suomalaisen kenttäarmeijan surkeaakin
surkeamman innon varustaa asemia.
Velttous ja kyky nähdä kaivamisen
merkitys koski niin miehistöä kuin
upseereja. Kaikki mikä irrotti hikeä,
oli äärimmäisen vastenmielistä.

Rytin ja Tannerin jatkosodan
päiväkirjat
Dosentti Hannu Rautkallio esitelmöi 16.4.2012 palvelukeskuksen
yleisölle aiheenaan Uutta tietoa jatkosodan viimeisistä vuosista. Esitelmä perustui pääministeri Väinö
Tannerin ja presidentti Risto Rytin päiväkirjoihin, jotka ovat tulleet
päivänvaloon äskettäin Rautkallion toimittamina. Päiväkirjat ja niiden mukana ollut laaja kirjeenvaihto
pelastettiin vaaran vuonna 1945 Yhdysvaltoihin Stanfordin yliopiston
Hoover-arkistoon. Entinen Washingtonin suurlähettiläs, ministeri Hjalmar Procopé siirsi aineiston silloin
Suomesta varmempaan turvaan. Arkistomateriaali sisältää myös henkilökohtaista kirjeenvaihtoa, esimerkiksi Rytin, Tannerin ja J.K.Paasikiven
välillä jo ajalta ennen sotia.
Presidentti Ryti luopui vallasta tunnetuista syistä elokuussa 1944,
palaten entiseen tehtäväänsä Suomen
Pankin pääjohtajaksi. Tämä siirto kelpasi silloin Neuvostoliitolle. Samalla
hän aloitti muistelmiensa kirjoittamisen. Silloin sodan lopputulos ei ollut
vielä selvä. Muistelmat valmistuivat
toukokuussa 1945.
Välittömästi sodan jälkeen, marsalkka Mannerheimin presidenttikaudella, syytettiin vain kahta kenraalia
oikeudessa; K.L. Oeschiä sotavankien
kohtelusta ja A.F. Airoa asekätkennästä. Sotakorvaukset hoidettiin epäpoliittisesti eksperttien kesken. Sotasyyl-

lisyysoikeudenkäynnin aloittamisen
suurimmat syyt olivatkin kotimaisia,
on Rautkallion johtopäätös.
Tanner ja Ryti olivat monessa suhteessa hyvin erilaisia. Kumpikin täytti kunniallisesti tehtävänsä isänmaan
asiassa pahimpana aikana. Ryti oli talousmies, kosmopoliitti ja anglofiili.
Presidentti Kyösti Kallio painosti hänet ensin pääministeriksi ja myöhemmin presidentiksi, kutsuen kieltäytymistä rintamakarkuruudeksi. Rytin
uhrautumisen määrä kasvaa ja selkiytyy päiväkirjoissa. Hänen tuomionsa
oli 10 vuotta kuritushuonetta. Procopé toimi sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä Rytin puolustusasianajajana ja joutui sittemmin lähtemään
maanpakoon. Rautkallio epäilee, että
presidenttinä Paasikivi ei olisi antanut Rytille lupaa muistelmien julkaisemiseen.
Luonteeltaan hyvin erilainen Väinö Tanner osasi esiintyä joukkojensa edessä. Hän piti sosialidemokraatit yhdessä ja jopa hallituksessa.
Neuvostoliitto ei hänen toimintaansa häirinnyt ennen vuotta 1948, jotta sotakorvaukset kulkisivat. Tanner
hoiti SAK:n ja punaisen Valponkin ilman ulkopuolista tukea. Tohtori Lasse Lehtinen todistaa väitöskirjassaan
Tannerin toiminnan asevelisosialistien kanssa jarruttaneen kymmenen
vuotta suomettumisen aloittamista.
Jatkosodan hyökkäysvaiheen ai-

Kankareen tykistö liikkuu ItäKarjalassa kuten Tuntemattoman sotilaan konekivääriryhmäkin. Jos Linnan Tuntematon on hienovireinen
romaani, voidaan Vilho Kankareen
kuvausta pitää ennemminkin karuna
dokumentaationa tykkiporukan sodan arjesta.
Kankare käyttää siksi runsaasti
Turun seudun kieltä, että se saattaa
kiusata muiden murrealueiden lukijoita. Tästä huolimatta teos on ehdottomasti lukemisen arvoinen. Kankareen sotajoukko kahlasi pitkän retken
läpi, vailla ihanteita ja antaumusta,
mutta velvollisuutensa täyttäen.
Vilho Kankare syntyi vuonna

1917 ja kuoli 2008. Hän jäi puolustusvoimien palvelukseen sotien jälkeen kirjallisista lahjoistaan huolimatta. Kankare siirtyi ylikersanttina
reserviin vuonna 1967.
Olli Ihamäki

Niin kuin joutsen kirkkaaseen
salmeensa tarvitsee ihminenkin
sukeltaa lapsuutensa puhtaisiin
muistoihin huuhtoakseen pölyn
pois miehuudenikänsä toimeliaasta elämästä.
J.L. Runeberg

kana Ryti ja Mannerheim olivat eri
mieltä tavoitteesta. Ryti olisi halunnut armeijamme pysähtyvän vanhalle rajalle. Englanti oli samalla linjalla. Presidentti halusi tästä selkeän
formuloinnin Churchillin kyselyyn.
Marski antoi epämääräisen vastauksen, sanoen Rytin olevan samaa mieltä. Ryti ei tätä lausuntoa korjannut,
vaikka hänellä oli suorat ja reaaliaikaiset yhteydet sekä Lontooseen että
Washingtoniin. Englanti julisti sodan
Suomelle joulukuussa 1941. Ruotsin
teollisuusvaikuttaja Marcus Wallenberg oli Rytiin yhteydessä, samoin
useat sodanaikaiset yhdysvaltalaisagentit, milloin missäkin peitevirassa
Suomessa. Eräskin amerikkalainen
eversti antoi Rytille neuvon olla katkaisematta yhteyksiä Saksaan, ettei
Suomi jäisi aivan yksin. Kylmä sota
siis alkoi jo sodan aikana.
Suomen asema muuttui. Amerikan
avun loppumisen jälkeen 1945 olivat
Suomen sotakorvaukset Neuvostoliitolle hyvänä jatkona. Maaliskuussa
1944 oli Paasikivi kuulemassa Moskovassa voittajan kuusi rauhanehtoa,
joista kieltäydyttiin. Nyt avatut arkistot näyttävät vielä Stalinin ylimääräisen takataskulistan, jotta Suomi olisi
saatu antautumaan. Liittoutuneiden
valvontakomission johtaja Zdanovkin sanoi, että Suomesta on tultava
Neuvostoliiton talouden jatke.
Presidentti Ryti, armeijaa käymätön, ohjasi korkea-arvoisia ammattisotilaitakin. Hän totesi, että Karjalan
kannas tulee aina olemaan Neuvostoliiton päähyökkäyssuunta. Kun suomalainen eversti ilmoitti hänelle, että
Saksa hoitaa Leningradin, vastasi
Ryti : ”Sodassa tilanteet voivat muuttua hyvinkin nopeasti.” Sitä hän totisesti oli todistamassa.
Martti Nurmisalo
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Sosiaalijaosto
Yhdistyksen tukimuodot v. 2012

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

Fysikaalinen avokuntoutus

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

Oulunkylän veteraanikuntoutukseen

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

Jalkahoidot

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

Lääkekorvaukset

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

Silmälasit

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

Kylpyläkuntoutukset

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

Siivous- ym. avustajatoiminta

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

Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin avustukset

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

Asuntojen maksuton korjausneuvonta

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

Veljestuki

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

Rauhanturvaajaliiton päivystyspuhelin

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

Espoon kaupungin
veteraanipalvelut

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

Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry:n sosiaalineuvoja

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

Oikeusneuvonta

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

Kylmän sodan päättyminen ja
Suomi 1985-1994

Suurlähettiläs Jaakko Blomberg
oli esitelmöimässä otsikkoaiheesta palvelutalossa 12.3.2012. Kyseinen ajankohta onkin ehkä tapahtumarikkain
sodanjälkeisen
Euroopan historiassa. Muureja ja
järjestelmiä murtui, ja ilman isoa
sotaa. Vain Jugoslavian hajoaminen osavaltioihin aiheutti verisen,
mutta paikallisen sotatilan. Samalla päättyi kylmä sota, kun voimatasapaino järkkyi Neuvostoliiton
alamäen alkaessa. NL:n alamäki
alkoi, kun kilpavarustelu tuli liian
kalliiksi sen heikenneelle taloudelle, jonka päätulolähteen, öljyn hinta romahti. Afganistanin sotaretki
tuli monella tavoin kalliiksi idän
suurvallalle. Silloin alkoi myös
puna-armeijan alamäki. Mihail
Gorbatshovin noustua valtaan alkoi uudistuspolitiikka, joka lämmitti itä-länsisuhteita. Sittemmin
Neuvostoliitto romahti ja sen tilalle nousi uusi Venäjä. Idänkauppamme hiipui.
Glasnost, sananvapaus, tuotti
paljon hyviä tuloksia. Perestroika,
talousuudistus, puolestaan oli tuloksiltaan vähäinen. Gorbatshovin
suuntautuminen läntiseen markkinatalouteen aiheutti maassa paljon sekaannusta. Avoin keskustelu

johti myös taisteluun maan suunnasta. Gorbatshov oli ulkopolitiikassaan valmis aseistariisuntaan.
Hän veti neuvostojoukot pois Afganistanista.
Kommunistivallan
ote kirposi hänen aikanaan silloisessa Itä-Euroopassa. Jälleenyhdistyneestä Saksasta tuli Naton
jäsen. Varsovan Liitto rapautui.
Gorbatshov muutti Neuvostoliiton
turvallisuuspolitiikan perusdogmin, jonka mukaan se oli ollut valmis hyökkäämään, koska eli jatkuvan uhan alla.
Suomen idänpolitiikka piti suhteet vakaina. Suomen puolueettomuuspolitiikka oli tuloksellista.
Gorbatshov lopetti Suomen holhouksen ja sillanrakennustarve poistui. Hän tunnusti puolueettomuutemme -89.
Itä-länsi-akselilla tapahtui suuremmassakin mittakaavassa. Vanhoista supervalloista vain USA pysyi sellaisena. Maailma hullaantui
Gorbamaniaan. Aseidenriisuntaneuvottelut saivat uutta vauhtia.
Useita kahdenvälisiä sopimuksia,
kuten INF, TAE ja START neuvoteltiin. Etyk kokoontui Tukholmassa, Wienissä, Pariisissa ja lopuksi Helsingissä. Venäjälläkin
puhuttiin demokratiasta, markkinataloudesta ja Euroopan neuvostosta. Persianlahden Kuwaitin kriisissä 1990 länsi ja itä olivat ensi
kerran yhteisrintamassa.
Kun neuvostojärjestelmä romahti, heikkeni ensin liittovaltio.
Kansallisuuskysymykset nousivat
esiin Etelä-Kaukasuksella ja Baltian maissa. Niissä vaadittiin lisää
itsemääräämisoikeutta. Liittovaltiouudistus saatiin aikaan -90. Venäjän nousun päähenkilönä toimi
Boris Jeltsin. Gorbatshov joutui
kahden tulen väliin, toisaalta valtataisteluun Moskovassa ja siirtymällä liittovaltiosta valtioliittoon
pitääkseen entiset neuvostokansat yhdessä. Elokuun 1991 vallankaappausyrityksen aikana Baltian
maat saivat itsenäisyyden. Neuvostoliitto lakkasi olemasta jouluna 1991. Siitä päättivät enää Venäjä, Ukraina ja Valko-Venäjä.

Suomen länsi-integraatio oli täydessä käynnissä. EY:n vanha tavoite oli luoda sisämarkkinat vuonna
-92. EY ja EFTA aloittivat yhteistyön. ETA-neuvotteluita käytiin jo
aiemmin. Itävalta ja Ruotsi hakivat
EY:n jäsenyyttä. Suomikin sai paineita idänpolitiikan uudelleenarvioimiseen ja EY-jäsenyyteen. Kylmän sodan aikainen haasteemme
oli ollut pitää idänsuhteet kunnossa, mutta samalla suuntautua länsiintegraatioon.
Presidentti Koivisto piti suorat yhteydet Kremliin. Gorbatshovin uskottiin onnistuvan. Se näkyi
maamme varovaisuutena Baltian
maiden itsenäisyyspyrkimyksiin,
aivan lännen linjan mukaan. Jeltsinin Venäjään ei uskottu. Murros
tapahtui kesällä -91.
Suomi halusi EY:n jäseneksi,
mutta silloin ei itsenäinen idänpolitiikka (YYA) ollut enää mahdollista. Koivisto jarrutti muutosta Ruotsin hakemuksen aikaan.
Jeltsin tarjosi meille suoria suhteita ”putshin” nosteessa, tunnustaen
Baltian maiden itsenäisyyden. Presidentti päätti irrottautua YYA:sta
kohti EY:tä. Samoihin aikoihin toteutui Suomen Hornet - kauppa.
Maaliskuussa -92 anottiin EYjäsenyyttä,
puolueettomuuspolitiikka hylättiin ja sitouduttiin
EU:n yhteiseen ulkopolitiikkaan.
Se merkitsi aktiivisen Venäjä-politiikan lisäksi pohjoismaista yhteistyötä, sotilaallista liittoutumattomuutta,
rauhankumppanuutta
kriisinhallinnassa ja Pohjois-Euroopan vakaus- ja turvallisuuspolitiikkaa. Uusilla idänsuhteilla
tarkoitetaan Venäjän uutta turvallisuuspolitiikkaa, jossa Venäjä on kansainvälisen avun kohteena. Jeltsin kunnioitti Suomea ja
EY:n Venäjä-politiikkana on estää
ristiriidat EU:n ja Venäjän välillä. Globalisoituneet taloussuhteet
ja usko kollektiiviseen turvallisuuteen ovat uuden politiikan perustana, joka turvautuu sekä YK:hon,
että Etyk:iin.
Martti Nurmisalo
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Rajaseudun elämää
Ei liene toista pitäjää tässä maassa jonka asukkaat olisivat joutuneet enemmän sodista kärsimään
kuin Kivennapa. Mutta kun sodat
oli sodittu ja Suomi liitetty Venäjään, alkoi rauhallisempi aika.
Suomen
Suuriruhtinaskunnan ja Venäjän raja oli vain puolittain raja. Molemmin puolin viljeltiin samalla lailla peltoja ja
puhuttiin samaa kieltä. Olivathan
asukkaat toisella puolen inkeriläisiä, 1600-luvulla Suomesta muuttaneita. Kanssakäyminen oli vilkasta. Vain rajan yli kuljetetuista
tietyistä tavaroista oli maksettava
tulli, mutta sitäkin taidettiin kiertää yleisesti.
Oman lukunsa muodosti Suomen puolelle kehittynyt huvilaasutus. Se sai pontensa vuonna
1870 valmistuneesta Pietarin rautatiestä jonka jälkeen se levittäytyi
kulovalkean tavoin ympäri rannikkoa ja sisämaata. Kannakselainen
talonpoika sai myytyä kaiken tuottamansa aina korvasienistä halkoihin. Kesän vilkkaampana aikana
lähti 78 matkustajajunaa päivittäin
Terijoelta Pietariin, ja matkustajia kuljettamaan tarvittiin asemalla
500 ”vossikkaa” eli vuokra-ajuria.
Huvila-asutus uhkasi kuitenkin muodostua pitäjän kohtaloksi. Suuriruhtinaskunta oli myynyt
hyvällä hinnalla tontteja pietarilaisille, ja saivatpa nämä joskus ostetuksi maatilojakin. Onneksi ilmaantui niitä, jotka ymmärsivät
tämän olevan Venäjän taholta hiljaista Kannaksen valtausta. Tämä
ei kuitenkaan auttanut, vaan Venäjän ministerineuvosto julisti, että
Kivennapa ja Uusikirkko, sekä
juuri Kivennavasta eronnut Terijoki erotetaan Suomen suuriruhtinaskunnasta ja liitetään Pietarin
kuvernementtiin. Keisari allekirjoitti pumagan, mutta ensimmäisen maailmansodan syttyminen
pelasti nämä uhatut pitäjät. Tätä
vaihetta kannattaisi muistella tänä
päivänä Itä-Suomessa maita Venäläisille myydessä.
Raja sulkeutui
Kun sitten vapaussodan ja Tarton
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rauhan jälkeen raja sulkeutui, tuli
rajaseudulle hiljaisuus. Kanssakäynti ja ylitysliikenne loppuivat
tyystin ja Rajajoen toiselle puolelle tuli salaperäinen ”punaisen hämärän maa”. Neuvostoliitto eristäytyi muusta maailmasta.
Se ei kuitenkaan estänyt vakoilijoiden ja rajaloikkarien toimintaa,
jotka aiheuttivat harmia viranomaisille ja puhuttivat asukkaita.
Vielä kuitenkin nähtiin joen toisella puolella entisiä tuttuja ihmisiä heinänteossa, mutta mihinkään kanssakäymisiin ei ollut
asiaa. 1930-luvun puolivälissä
nämä kuitenkin hävisivät sieltä.
Jotkut sanoivat, että ne on siirretty Siperiaan pois sotilaiden tieltä.
Tämä arvelu osoittautuikin myöhemmin oikeaksi.
Suomen puoleisella rajaseudulla elettiin kuitenkin onnellista ja huoletonta aikaa. Rajan takaa ja Suomenlahden linnakkeista
kuuluva tykkien äänikään ei paljon mieltä häirinnyt. Arvuuteltiin vain, onko tuo taas ukkosen
vai tykkien aiheuttamaa jyrinää.
Rajan läheisyyttäkään ei pelätty. Rajajoen rannalla tehtiin heinää ja välillä pulahdettiin kapean
joen vilvoittavaan veteen. Viimeisinä kesinä tämä ei kuitenkaan
ihan näin sujunut. Rajavartiosto
oli määrännyt tarkalleen nimetyt
uintipaikat ja joen keskiviivaa ei
saanut ylittää. Mutta siitäkös aina
välitettiin. Varsinkin poikien keskuudessa oli vallalla osoitus rohkeudesta, kuka uskaltaa käydä
vastarannalla. Mentiin sukeltelemalla kuin kuikat, aina välillä nousten pintaan vetämään henkeä ja
tähystämään. Vielä niinkin myöhään, kuin kesällä 1938 oli parin
16-vuotiaan käydä huonosti yrittäessään hakea lepänoksaa vastarannalta. Partio sattui paikalle.
Lepänoksat jäivät hakematta ja
vain sukellustaito pelasti pojat.
Vaurastuvaa aikaa
Rajan täydellisestä sulkemisesta huolimatta elettiin 1930 alun
lamakauden jälkeen Kannaksen

rajapitäjissä vaurastuvaa aikaa.
Maa- ja metsätalous olivat pääelinkeinoina, mutta mitään suurtiloja renkeineen ja piikoineen ei
ollut. Teollisuuttakin oli alkanut
esiintyä. Mitään kerrostaloasutusta ei ollut, vaan kaikilla perheillä oli talo. Se saattoi olla vaikka
kuinka pieni, mutta se oli kuitenkin oma koti. Lähes poikkeuksetta talon ympärillä oli jonkinlainen
viljelysmaa. Ja vaikka ei olisi ollut
kuin pieni tontti, niin lehmä täytyi
kuitenkin aina olla talossa. Pienelläkin tilalla riitti aina töitä. Lapset otettiin jo varhaisessa vaiheessa mukaan työhön, ellei muuhun,
niin ainakin oppimaan. Kodin ulkopuolellakin oli useimmiten tilapäistöitä saatavissa. Yleisimpinä
olivat kaikenlaiset metsäalan työt.
Niihinkin joutui jo nuorena mukaan. Koulunkäynti oli kuitenkin
ensi sijalla josta ei tingitty. Työ ei
kuitenkaan lapsillekaan ollut vastenmielistä, vaan päinvastoin liiallisia haluja jouduttiin toppuuttelemaan. Lapsityövoima sanaa ei
tuolloin tunnettu.
Evakkoon ja taas takaisin
Ei ollut kesällä 1939 tietoa mitä
syksyllä tulee tapahtumaan. Linnoitustyötkään eivät saaneet uskomaan sodan tulevan. Syyskuun
lopulla ryhdyttiin vapaaehtoiseen
evakuointiin. YH:n alkaessa määrättiin rajalta sisämaahan n. 10 km
leveä alue tyhjennettäväksi asukkaista. Kun mitään ei tapahtunut,
alkoivat ne jotka olivat siirtyneet
vain naapurikyliin, vähitellen palata ilman lupaa takaisin. Seurauksena oli, että kun talvisota alkoi,
joutuivat takaisin palanneet alttiiksi vihollisen tykistötulelle, ja mm.
Lipolan kylässä kuoli kuusi kylän
siviiliasukasta. Kuvaavaa evakuoinnille oli, että heti ensimmäisen
sotapäivän aamusta alkaen alettiin
kaikissa, kauimmaisissakin kylissä pakkaamaan mukaan otettavia
tavaroita. Tuskin kenellekään tuli
mieleenkään jäädä sinne vihollisen jalkoihin. Rajakylien palavien
loimujen saattelemina lähdettiin
vaeltamaan sisämaata kohti.

Juho Pimiän perikunnan omistama talo edustaa luonteenomaista Kannakselaista maalaistaloa sisäpihoineen.
(Kuva kirjoittajan tekemästä pienoismallista.)

Takaisin valtauksen jälkeen
1941 alkoi kova halu palata takaisin kotiseudulle. Lupia tähän alettiin myöntää heti seuraavana keväänä, mutta monet taisivat mennä
jo aikaisemmin ilman mitään lupia. Vaikean elintarviketilanteen
vuoksi oli kiire saada viljelysmaat
tuotantoon. Samantekevää, oliko
koti pystyssä vai tuhoutunut, se ei
menoa hillinnyt. Äkkiä sitä jonkinlaisen tilapäisasumuksen kyhäsi,
vaikka paras miesaines ei mukana ollutkaan. Ne joiden kotipaikka sijaitsi tykinkantaman rajoilla
etulinjasta, saivat kuitenkin haudata palaamishaaveensa toistaiseksi.
Vaikka sota oli käynnissä hyvinkin lähellä, elettiin Karjalan
kannaksella niin kuin siitä ei olisi tietoakaan. Sähkölinjat oli kunnostettu, Koulut toimivat. Maanviljelys kukoisti. Muutakin uutta
kuin asuntoja rakennettiin. Kivennavalle tehtiin kirkko ja jopa urheiluopistokin. kuitenkin alkoi
merkkejä tulevasta jo näkyä. Linnoitustöitä laajennettiin jatkuvasti.. Uudisrakentaminen kiellettiin.
Lisäjoukkoja alkoi saapua ItäKarjalasta. Mikään näistä ei kuitenkaan näyttänyt lainkaan huolestuttavan asukkaita. Toukotyöt
keväällä 1944 tehtiin ja suunniteltiin tulevaisuutta. Suurhyökkäyksestä ei mitään tiedetty. Tosin ei

siitä kyllä tuntunut tietävän mitään
sotilasjohtokaan.
Taivas repesi
Kesäkuun 9. päivänä kello 6 taivas
sitten repesi. Ensin alkoi asemien
pommitus, joka kohta muuttui tykkien jylinäksi. Illalla alkoivat koneet pommittaa VT-linjan asemia.
Asukkaille selvisi, että edessä on
talvisodan toisinto. Ja niin alkoi
jälleen matka kohti Sisä-Suomea.
Nyt oli lämmin kesä ja voitiin ottaa mukaan se vähäinen karja joka
oli ehditty hankkia. Ne joilla oli
hevonen, saivat kärryihinsä vähän
enemmän tavaraa. Monilla ei kuitenkaan ollut, ja käsissä tai selässä
ei jaksa paljon kantaa. Niinpä nekin vähäiset tavarat, joita oli puutteesta huolimatta saatu hankituksi,
oli jälleen jätettävä. Lohduttomana
vaellettiin taas kohti Suomen sisäosia.
Rajaseudun asukkaita ei tämä
kodin ja omaisuutensa menettäminen kuitenkaan lannistanut. Uskoa
tulevaisuuteen ei menetetty, vaan
vuosisataista isiltä perittyä ammattia jatkettiin uusilla asuinsijoilla.
Ankaralla työllä luotiin vähitellen
vuosien kuluessa vauras kukoistava elämä, joka on kaukana siitä,
mikä vallitsee tänä päivänä noilla
entisillä asuinsijoilla. Kuitenkaan
näitä seutuja ei etenkään vanhempi

väki voi koskaan unohtaa, vaan se
palaa muistoissaan yhä aina noille
entisille kotikunnaille.
Veijo Pimiä
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Kesä kulkee kohti syksyä. Omiin
muistoihini on piirtynyt vuoden
-42 kesä, kylmempi ja vaikeampi kesä, mitä muistan. Sota ja pula
kaikesta alkoi painaa koko painollaan. Puutetta oli kaikesta, elintarvikkeista, vaatteista ja polttoaineista. Talvi oli edessä ja kaupunkeihin
oli saatava halkoja talojen lämmitykseen. Satoja tuhansia kuutioita
oli hakattava ja rahdattava asutuskeskuksiin.
Meillä oli työvelvollisuuslaki,
joka velvoitti jokaisen tekemään
työtä pinnareita, ei hyväksytty.
Organisoitiin mottitalkoot. Jokaisen kynnelle kykenevän oli tehtävä vähintään yksi motti (kuutio)
halkoja. Työ piti tehdä oman työn
ohessa joko iltaisin tai sunnuntaisin. Urakka tuntuu ehkä pieneltä ja
vähäpätöiseltä, mutta kun on kysymys koko kansasta, se muuttuu
vaikeaksi. Joukossa on joko liian
nuoria tai liian vanhoja, mutta niidenkin motit oli tehtävä.
Kylän poliisi järjesti talkooporukalle autokyydin työmaalle.
Heinäkuun ensimmäisenä sunnuntaina oli lähtöpäivä. Olimme saaneet määräyksen kokoontua kylän
torille kello kahdeksaksi, sahat ja
kirveet mukana.
Eväistä ei mainittu, jokainen
tiesi ottaa ne mukaansa, jos sattui
eväitä olemaan. Kello kahdeksaksi oli torille kokoontunut kirjava
joukko halkomiehiä ja naisia, kirveet ja pokasahat käsissä.
Oli melkoinen järjestely saada
kaikki autonlavalle, kaikki seisoivat ja pitivät kiinni toisistaan. Oli
se huojuva kuorma, mutta perille päästiin. Ja kaiken aikaa satoi ja
tuuli. Olimme jo valmiiksi märkiä
päästessämme työmaalle ja lopusta puista tippuva vesi piti huolen,
ettei kuivaa paikkaa ollut missään.
Saavuimme metsän reunaan.
Saimme ohjeen tehdä mottimme
kaikesta muusta puusta kuin suurista kuusista ja männyistä, niistä
tulisi aikanaan tukkeja. Työt alkoivat, melkein kaikki olivat tehneet
erilaisia maataloudessa tehtäviä
töitä, joten tiesimme suunnilleen
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sa-kuva

Mottitalkoot

mistä oli kysymys. Mutta suuressa joukossa oli myös heitä joille tämänlaatuinen työ oli vierasta. He
tulivat jonkun taitavamman avuksi. Puita alkoi kaatua, vaaraakin
oli, koska tekijät olivat liian lähellä
toisiaan ja kaatoivat puita toistensa
päälle. Henkiä ei kuitenkaan menetetty ja tulostakin alkoi syntyä.
Kesällä halkotyön tekeminen ei
ole mukavaa, puu on sitkeä halkaistavaksi, ilma liian lämmin raskaaseen työhön. Sankat hyttysparvet tekevät olon vaikeaksi. Ja sinä
kesänä riitti sadetta ja märkyyttä. Puun kaatamisessa on niksinsä. Täytyy katsoa minne puolelle
oksat painavat, hakata lovi kirveellä alapuolelle ja alkaa sahata.
Pian sen huomasi, että työ opetti.
Puu kaatui ja oksiminen alkoi. Oksimisen jälkeen alkoi sahaus. Halko on metrin pituinen, joten siitä
vaan poikki ja pinoon. Asia ei ole
niin yksinkertainen, puu on suuri
ja painava, ja jos puu on asettunut
väärin, niin vähän ajan kuluttua
saha ei liikahdakaan. Puu puristi
sahanterän niin tiukkaan että sitä
oli mahdoton liikuttaa. Alkoi kuulua avunhuutoja ”apua, saha ei liiku”.
Joku kokeneempi tiesi mitä tehdä. Oli tehtävä kanki, jolla jaksoi
kannattaa puuta alapuolelta, jolloin sauma alkoi aueta ja saha liikkua. Tämäkin työ opittiin ja alettiin katsoa, mistä sahaus oli paras
alkaa. Raskain työ oli kuitenkin
puun halkaisu, suuri oksainen koi-

vu ei kesällä halkea kovinkaan helposti. Meillä oli vain kirveet sitä
varten, suuremmat pölkyt oli halkaistava talkoilla, toisen kirves oli
kiilana ja toisella lyötiin kiilakirveen hamaraan. Pikkuhiljaa alkoi
halkoja syntyä, päivä oli kuitenkin
jo pitkällä iltapäivässä ennen kuin
joku aloitti pinoamisen, olettaen
halkonsa riittävän motintekoon.
Useimmat kuitenkin ähelsivät sahansa ja kirveensä kanssa toivottomalta tuntuvaa urakkaa.
Poliisi Kulmala oli luvannut auton kotiinkuljetukseen kello kuudeksi. Tulkaa sitten ”siihen
tienposkeen vartomaan, Heikki tullee sitten siihen”. Se joukko,
joka siihen ”tienposkeen” kuudeksi raahautui, oli aika kurjan näköinen, lopen väsynyt ja läpimärkä.
Kaikki kuitenkin tulivat ja ehjin
jäsenin. Ei siinä paljon puhuttu, ei
laulettu talkoolauluja, mutta ei kiroiltukaan. Aikanaan Heikki tuli,
noustiin lavalle ja huojuttiin kylän
torille, missä Kulmala odotti. Ensi
pyhänä samaan aikaan, hän sanoi.
Tätä talkoota jatkui aina syyskuun puoliväliin.
Se joukko, jossa olin mukana,
onnistui kesän aikana tekemään
noin kolmisen sataa mottia. Se oli
noin 4-5 mottia tekijää kohden.
Siinä olisi mielestäni esimerkkiä
jopa nykyajan ihmisille, esimerkki siitä mitä, talkoovoimalla saa aikaiseksi.
Eero Sillanpää.

Suomen maaperän rikkaudet
Maanantaina 19.3.2012 piti Geologian Tutkimuskeskuksen (GTK)
pääjohtaja Elias Ekdahl esitelmän
Suomen maaperän rikkaudet ja niiden hyödyntäminen. Korkeatasoinen esitelmä sai valaisevan taustatuen hyvästä kalvomateriaalista.
GTK on työ- ja elinkeinoministeriön alainen tutkimuslaitos, joka
keskittyy maaperään. GTK:ssa
työskentelee 630 asiantuntijaa ympäri maata. Se on asiakkaitaan palveleva geoalan osaamiskeskus.
Kaivostoimintaa GTK palvelee
malminetsinnässä ja kestävän toiminnan kehittämisessä. Maankäyttö ja rakentaminen saavat GTK:lta
kiviaines- ja pohjavesitiedot yhdyskuntarakentamiseen. Uusiutuvat
energiat, kuten maalämpö ja bioenergiaan luettavat turvevarat saavat myös tietoja GTK:lta. Ydinenergiaa varten uraanin etsiminen
ja loppusijoittaminen tarvitsevat samoin GTK:ta. Laitoksen perusrahoituksesta kolme neljännestä tulee
valtiolta, loppu asiakkailta. Kansainvälistä
maaperäkartoitustoimintaa GTK:lla on ollut Afrikassa
jo kolme vuosikymmentä.
Saimme nähdä missä kaikkialla ja mitenkä paljon metalleja ja
mineraaleja käytämme. Hämmästyimme, että elinaikanamme kulutamme henkilökohtaisesti hiekkaa
ja soraa yli 70 tonnia, sementtiä yli
30 tonnia, kuparia 600 kiloa ja kultaakin 60 kiloa.

Kiinalaiset ovat vielä sadasosassa tästä kulutuksesta. He ovat vasta
nousemassa suurkuluttajaksi, mutta
kaupungistuminen kasvaa sellaista
vauhtia, että joka kymmenes päivä
heille syntyy väkimäärältään uusi
Helsinki. Jo nyt puolet maailman
metallien kulutuksesta tehdään Kiinassa. Kilpailu raaka-aineista kiristyy.
Tulevaisuuden innovaatiot tarvitsevat harvinaisia uusia metalleja,
joita ei juurikaan Euroopasta löydy. Metallien hinnat ovat siis jatkuvassa nousussa. Eurooppa käyttää
kolmanneksen, mutta tuottaa vain
kolme prosenttia maailman metalleista. Kiina on pääsyy Suomenkin
uuteen kaivosboomiin. Geologiamme on samanlaista kuin Kanadassa ja Venäjällä. Suomen poliittinen
rauhallisuus, toimiva infrastruktuuri, korkea koulutustaso ja hyvät
geologiset kartastot houkuttelevat
ulkomaisia investoijia tänne. Uusia hankkeita onkin vireillä ennätysmäärä. Siitä hyötyy myös maailman kärjessä oleva kaivosten ja
metallien valmistuksen teknologiateollisuutemme. Jokainen kaivostyöpaikka poikii alueelleen 2 -3
oheistyöpaikkaa.
Vastoin median otsikointia, Suomi on ja tulee olemaan kaivostoiminnan vihreää kärkikastia, jossa materiaali- ja energiatehokkuus,
ympäristöhaittojen minimointi sekä
jätteiden käsittely ovat strategi-

sia painopistealueita, unohtamatta kaivosalueen palauttamista malmien loputtua alkuperäiseen tilaan.
Kaivokset siirtyvät maan alle, sekä
ympäristösyistä johtuen että uusien esiintymien löytymisestä entistä
syvemmältä. Nyt jo suunnitellaan
liuotusprosesseja, joissa maasta ei louhita malmeja, vaan kiviaines saadaan irrottamaan arvomineraalinsa maan alle pumpattuihin ja
siellä kierrätettyihin liuoksiin.
Martti Nurmisalo

SÄHKÖASENNUSLIIKE
E.TUOMINEN

OLLASGÅRD
HÅKAN NYSTRÖM

Itäviitta 3 B 17,02330 Espoo
puh. 0500 – 877 377

Ojakkala
puh. 0400 – 445 079

SANEERAUS
P.LÄHDETNIEMI OY

UUDENMAAN
PROJEKTINJOHTOPALVELUT OY

Hilantie 430, 02400 Kirkkonummi
puh. 040 – 5565 757

Tekniikantie 12, 02150 Espoo
puh. 0207790010
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Tiedottamisen ongelmia
Kulttuurijaostolle on syntynyt tilaisuuksien järjestämisen ja niiden
tiedottamisen suhteen ongelma.
Etsittyämme ensin mahdollisimman kiinnostavia tapahtumia, tulisi niistä saada tieto ihmisille mahdollisimman nopeasti. Nopeus on
tärkeää lippujen hankinnan ja levittämisen takia. Teatterit ja ooppera esim. haluavat varmat tiedot
jopa yli kuukautta ennen tapahtumaa. Lisäksi osanottajilta on kerättävä rahat ja maksettava järjestäjälle.
Jaosto aloittaa tiedottamisen
TPK:ssa heti esityskappaleen varmistuttua. Näin kaikki ne, jotka

käyvät esitelmätilaisuuksissa voivat varata paikkansa.
Ilmoitamme myös omassa lehdessämme, jonka lukijat pääsevät
varaustilanteeseen vasta lehden ilmestyttyä. Toisinaan ovat liput tai
matka jo silloin menneet.
Palaute on se mukainen.
Tilanteen selkeyttämiseksi kulttuurijaosto aikoo syksystä lähtien
ilmoittaa Länsiväylän viikonvaihdenumerossa veteraanipalstalla tapahtumista.
Valitettavasti se maksaa. Tapa
tulee tuottamaan tasavertaisuutta.

Kulttuurijaosto toivoo, että
- yhdistys korostaisi veteraaneille
viikonvaihde-lehden hankkimisen tärkeyttä, lehden saa kauppojen kassojen luota ja että
- lehtijaosto pyrkisi saamaan syksyn ensimmäisen lehden ilmestymispäiväksi palvelutalon ensimmäisen esitelmäpäivän.
Uskomme, että näin menetellen
tieto tavoittaisi kohderyhmät tasapuolisen samanaikaisesti.
Parempaan tiedottamiseen uskoen
Raimo Riikonen
kulttuurijaoston puheenjohtaja

K U LT T U U R I J A O S T O T I E D O T TA A
SUOMEN KANSALLISTEATTERI
Tiistai 30.10.2012 klo 19

HELSINGIN KAUPUNGINTEATTERI
Maanantai 17.12.2012 klo 19.00

PATRIARKKA

VIULUNSOITTAJA
KATOLLA

Erään suomalaisen perheen tarina
Teatterin 140-vuotisjuhlanäytelmä, käsikirjoitus Juha Jokelan, jonka aiemmat näytelmät
Mobile Horror, Fundamentalisti ja Esitystalous ovat olleet sekä yleisö- että arvostelumenestyksiä. Rooleissa Antti Luusuaniemi,
Heikki Pitkänen, Juha Muje, Juha Varis, Kristiina Halttu, Pirjo Määttä, Raimo
Grönberg, Minka Kuustonen, Kaija Pakarinen, Kirsti Wallasvaara.

Iki-ihana musikaali, jonka Euroopan kanta-

Bussikuljetus.

Ilmoittautuminen viimeistään 19.11. Eeva
Kalin/040-756 8219.

Liput: tunnuksen omaavat veteraanit 14,ja eläkeläiset 32,-.
Ilmoittautuminen viimeistään 28.9. Eeva
Kalin/040-756 8219.
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esitys oli tässä teatterissa vuonna 1966 ja siitä
tuli ennen näkemättömän suosittu niin meillä
kuin kaikkialla maailmassa. Esko Roine on
Tevje-maitomies.
Bussikuljetus.
Liput: eläkeläiset 52,-

Mikä on mierontie?

Eräässä seurassa joku käytti sanontaa, että ollaan kuin mierontien
kulkijat. Jälkeenpäin rupesin miettimään, että mitähän tuo sanonta
oikein tarkoittaa, mistä se
mahtaa olla peräisin. Tietääkö postimestari?
Sanna

Narvan marssista

Yhdistyksemme kevätkokouksessa kunnioitetaan edellisenä vuonna riveistä poistuneita veteraaneja hetken hiljaisuudella ja Pekka
Konnun soittamaa Narvan marssia kuunnellen. Minua kiinnostaa,
mikä on tämän marssin alkuperä ja
miten se liittyy Narvaan.
Olavi

niistä väkisinkin jää tähteeksi ruokaa. Ei se säily kovin kauan eikä
monen päivän vanhaa ruokaa uskalla syödäkään.
Yksi mummeli vaan

Mannerheimin pulla
Narvan marssin sävel on luultavasti irlantilaista alkuperää. Sen
on arveltu tulleen Ruotsiin Brittein
saarilta palanneiden värvättyjen
mukana. Marssi on saanut nimensä vuonna 1798 käydystä Narvan taistelusta, jossa perimätiedon
mukaan marssia soitettiin Kaarle
XII:n lähestyessä Narvaa. Marssivia joukkoja häiritsi sakea lumipyry, joten on luontevaa, että käytettiin hidastettua tempoa. Marssia
soitettiin sittemmin mm. Kaarle
XII:n kuoleman satavuotismuistojuhlassa. Oma presidenttimme
Urho Kaleva Kekkonen kannettiin 1986 Helsingin Tuomiokirkosta Narvan marssin soidessa viimeiselle matkalleen.

Ruoan haaskaamisesta

Niilo Ihamäki kirjoitti tässä lehdessä ruuan tuhlaamisesta. Minäkin olen elänyt samat ajat ja muistan, kuinka ruokaa pidettiin niin
suuressa arvossa, ettei sitä missään
nimessä heitetty hukkaan. Haluaisin edelleenkin ostaa ruokaa juuri sen verran, kun tarvitsen. Se on
kuitenkin hankalaa, kun kaupassa on niin suuria pakkauksia, että

Vanhempani muistelivat kapinatalven ruoan puutetta ja kun sitten taas kaupasta alettiin saada
vehnäjauhoja ja niistä leivottiin
vehnästä, niin sitä sanottiin Mannerheimin pullaksi. Nyt minua askarruttaa tämä asia, että mistä tämä
nimi johtui.

Nykysuomen sanakirjan mukaan
miero on kodin ulkopuolella oleva maailma. Sanaa käytetään erityisesti ilmaisemaan kerjuulla olemista; ”kiertää mieroa kerjuupussi
olalla”, ”koditon mierontien kulkija”.

Mikä ihmeen lautamies?
Minä kyllä tiedän, että lautamiehet ovat käräjäoikeuksien maallikkotuomareita, mutta mistä ihmeen
syystä heitä kutsutaan lautamiehiksi?
Antti

1920 syntynyt

Mannerheim kävi sisällissodan
päätyttyä
neuvottelukierroksella maailmansodan voittajavaltioiden hallitusten luona Euroopan
pääkaupungeissa. Hän aikaansai
sen, että länsivallat purkivat viljan
ja elintarvikkeiden vientikiellon
Suomeen. Ensimmäiset viljalaivat rantautuivat Suomen satamiin
lähes samanaikaisesti uuden valtionhoitajan kanssa. Vehnäjauhoja ilmestyi kauppoihin pitkän tauon jälkeen ja niistä leivottua pullaa
alettiin kutsua Mannerheimin pullaksi.

Hyvää syytä postimestari ei ole
kyennyt löytämään, mutta yksi selitys on tämä:
Kun tuomarit siirtyivät istumaan
kiviltä laudalle (penkille), niin heitä alettiin kutsua lautamiehiksi.
Kun veteraanien parissa on juristeja ja kielen asiantuntijoita, niin
olisikin kiinostavaa kuulla, löytyykö heiltä (tai muilta) parempaa selitystä.

Kenttäpostin osoite:

päätoimittaja Niilo Ihamäki
Mäntyviita 10 F 02110 Espoo
niilo.ihamaki@hotmail.com
puh. 040 518 2193
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Tiedustelija-sotaveteraani,
97-vuotias, vaan ei vanhus!
Uteliaiden harhauttamiseksi talon
sanottiin toimivan ”armeijan mielenterveyspotilaiden hoitokotina”.
Jo ennen tätä Venäjän laivastoa vakoiltiin Seivästön majakalta käsin.
Silloinen Viro oli paljon meitä edellä radiotiedustelussa, ja sieltä saatuja kokemuksia eversti Hallamaa sittemmin kehitteli Suomessa.

Erään espoolaisen eläkeläisyhteisön puheenjohtaja esitteli läsnä
olleille jäsenkokoukseen saapuneen, rennosti kävelykeppiä heiluttavan, sirkeäsilmäisen ja hymyilevän herrasmiehen seuraavin
sanoin:
”Tervetuloa vääpeli evp. Väinö
Rantanen kertomaan meille talvija jatkosodan aikaisesta toiminnastanne Suomen armeijan radiovakoilussa.”
”Olen syntynyt Padasjoella vuonna
1914. Vanhempieni lisäksi perheeseeni kuului yksi sisar.
Ollessani puolivuotias perhe
muutti Hollolaan ja kapinan jälkeen
v. 1919 Mäntsälään kenkätehtailija Aaltosen kartanoon vuoteen 1928
asti. Ensimmäiset radiosähkötyksen
alkeet sain Lahdessa jo vuonna 1932
matkustajakone Kalevan sähköttäjän pitämällä kurssilla.
Kun sitten vuonna 1935 jouduin
sotaväkeen Viipurin kenttätykistö
2:n viestipatterin radiojaostoon, sain
perusteellisen radiosähköttäjäkoulutuksen.
Ennen talvisotaa olin Jaakkimassa ja Terijoella armeijan radiotiedustelussa. Terijoella oli vuonna
1937 paljon venäläisiä, eikä toimintamme saanut paljastua heille. Talo,
mistä käsin suoritimme tiedustelujamme, sijaitsi meren rannalla.
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Sodan vuodet ja välirauhan
aika
30.11.1939 klo 5.00 kaappasimme jokaiselta venäläiseltä radioasemalta yhden sanan mittaisen
viestin: fagel, fagel, fagel. Sitten
lensi pommituslaivue kohti Helsinkiä, tykit jylisivät ja konekiväärit papattivat. FAGEL-sana oli
neuvostoarmeijalle käsky talvisodan aloittamiseksi.
Yksikkömme joutui perääntymään aluksi Viipuriin ja edelleen
Syvärannan lottaopistolle Tuusulaan. Sieltä käsin kaappasimme sotatoimien kannalta tärkeitä, Neuvostoliiton radioasemien Raatteen
ja Suomussalmen moteista omille
joukoilleen lähettämiä viestejä.
Venäläisten viestit olivat 2-, 3-,
4-, 5-numeroisin koodein lähetettyjä. Ne piti sitten muuttaa kirjaimiksi ja ymmärrettäviksi. Tunnettu suomalainen matemaatikko
Rolf Nevanlinna sai kuulokkeet
korvilleen ja ihmetteli: ”Avaruudessa on miljoonittain morsemerkkejä. Miten te sieltä pystytte kaappaamaan?” Teki mieli vastata, että
radiovakoilu on matikkaa vaikeampaa, mutta jätin sanomatta. Tunnistamiseen saimme apua
myös kapteeni, fil. maisteri Erkki
Palelta, joka vuosikymmeniä sitten
suunnitteli Suomessa käytössä olevan sotu-tunnusnumeroinnin.
Talvisodan päättyessä toimintamme siirrettiin Kauniaisiin. Viehättävä lotta antoi minulle lähtiäissuukon. Sen makea maku pysyi
huulillani kaksi päivää ja muisto
siitä vieläkin.
Välirauhan aikana viestien
kaappaaminen oli kiellettyä, mutta
sitä jatkettiin. 14.6.1940 lehdissä

oli uutinen: Suomalainen matkustajakone Kaleva on ammuttu alas
matkalla Tallinnasta Helsinkiin.
Saimme kaapatuksi venäläisen
lentäjän radiosanoman venäläiselle sukellusveneelle, missä käskettiin kiireimmiten hakemaan alas
ammutun koneen hylystä amerikkalainen kuriiriposti ja toimittamaan se Leningradiin. Saimme
postit toimitetuksi Suomen viranomaisille.
Pudotetun koneen sähköttäjä oli
Tauno Launis. Hänen muistolaattansa on Lauttasaaren sankarihaudalla.
1942 vihollinen pudotti Suomeen desantteja, joista yksi saatiin pidätetyksi Viipurissa. Hänelle
tehtiin selväksi kaksi vaihtoehtoa:
1) siirryt palvelukseemme tai 2)
kuolet. Hän valitsi vaihtoehdon
1). Emme luottaneet häneen, vaan
teimme testin. Käskimme häntä lähettämään viestin omilleen, missä
kertoo saaneensa täältä 10 avustajaa, joiden olot ovat erittäin huonot. Pudottakaa apua. Sovittuun
aikaan ja paikkaan pudottivatkin
venäläiset lähetyksen, missä oli
ruokaa – mm. kaviaaria – ja kymmenen valkoista turkkia.
Ruuat söimme, mutta turkit toimitimme rintamalla taisteleville.
Sittemmin desanttimme karkasi
teltasta, ilmiantoi meidät ja sijaintimme ja saavutti kohtalonsa.
Syksyllä 1942 kaappasimme mielenkiintoisen sanoman, mistä selvisi,
että Atlantilla on tulossa avustuslaivue Venäjälle. Siinä oli tykkejä ym.
sotatarvikkeita. Toimitimme kaapatun sanoman tiedot saksalaisille, jotka sitten upottivatkin 30 laivan saattueesta noin puolet.
Hitler oli moittinut omia tiedustelijoitaan ja ihmetellyt, miksi
saksalainen tiedustelu ei pysty samaan kuin suomalainen. Saksasta olikin sittemmin tarjottu meille
uusimpia radiolaitteita, myös kunniamerkkejä, mutta emme ottaneet
niitä vastaan.
Kun vuonna 1944 näytti jo varsin selvältä, että häviämme sodan,

kysyi eversti Hallamaa ylipäällikkö Mannerheimilta, saammeko
antaa kaapatut koodit ja sanomat
amerikkalaisille.
Saimme luvan. Eversti Hallamaa toimitti materiaalin Tukholman kautta Yhdysvaltojen
sotilasasiamiehelle. Osittain luovuttamiemme viestien perusteella
Yhdysvaltojen kuuluisin vakoilijapariskunta Rosenberg tuomittiin
sähkötuoliin.
Aselevon koitettua 1944 päällikkömme kutsui vakinaiset radiovakoojat puheilleen ja kertoi, että
Ruotsi olisi halukas ottamaan radiovakoilijamme armeijansa alaisuuteen. Halukkaat voivat ottaa
myös perheensä mukaan. Suunnitelma sai nimekseen Stella Polaris.
Parikymmentä halukasta ilmoittautui lähtöön, jonka piti tapahtua laivalla Närpiöstä Ruotsin puolelle.
Laivaan oli kuitenkin pyrkimässä 600 - 700 miehitystä pelkäävää
suomalaista. Kolme kauppalaivaa
lastattiin matkustajia täyteen, osa
joutui jäämään rannalle. Stella Polaris -tunnussanan kuultuaan tullimiehet toivottivat tulokkaat tervetulleiksi Keski-Ruotsalaiseen
Härnosandin kaupunkiin. Radiosähköttäjiksi alkoi ilmoittautua liikaa väkeä, joten minustakin tuli
papereihin maininta puuseppä.
Ruotsin lehdistö alkoi pelätä, että
kyseessä olisi maihinnousu!
Ruotsiin jäi radiosähköttäjiämme viisi ja he toimivatkin siellä
aina eläkkeelle siirtymiseensä asti.
Minä palasin junalla Haaparannan
kautta Helsinkiin, missä edelleen
jouduin tiedustelutehtäviin.
Viimeinen tiedustelupiste
Kun valvontakomissio ja kenraali
Zdanov majailivat Hotelli Tornissa,
sain toimipaikakseni huoneen katutasossa Tornia vastapäätä. Harjoitin Zdanovin ja Moskovan välisten
viestien kaappaamista. Tehtävä oli
vaarallinen ja tuli pelko joutumisesta
Siperiaan. Pahan päivän varalta oli
tiedossa huoneen takaovi ja puolustusaseena pesäpallomaila. Olin palvellut noin 4 kuukautta, kun ovikello eräänä aamuna soi ja kaksi miestä
tuli hakemaan minut – sotarikollisen
– suurella kiireellä Ratakadun Valpoon. Siellä kysyttiin: ”Mihin Hallamaa on paennut?”

Vastasin, ettei hän ole sitä minulle kertonut. Seurasi putkaa,
kuulustelua, putkaa, kuulustelua.
Siskolleni valehdeltiin Valpossa,
että olin räjäyttänyt Vapaan Sanan
kirjapainon. Siskolleni luvattiin,
että jos hän tarjoaa hyvän hotelli-illallisen parille valpolaiselle, he järjestävät minut vapaaksi.
Siskoni suostui ja tarjosi 2000
markan loistoillalliset. Oltuani kuukauden putkassa minut vapautettiin. Siskoni sai kuitenkin vielä punaisen Valpon etsiviltä vaatimuksen
maksaa 10.000 markkaa, jotta minut vapautettaisiin. Sisko ei maksanut, koska olin jo vapaa. Sain myös
vapautuksen Suomen armeijasta.
Mitä sitten elämä siviilissä
Vaimo löytyi oikeastaan Sortavalasta jo vuonna 1941. Kun salaisen
tehtäväni takia en saanut ilmoittaa
hänelle uutta olinpaikkaani, meni
useita vuosia, ettemme kuulleet
toisistamme mitään.
Kun vuonna l946 menin Lahteen tapaamaan vanhempiani, käveli valittuni kadulla minua vastaan.
Se tapaaminen johti avioliittoon, josta meille syntyi yksi lapsi, poika.
Tarvitsin uuden työpaikan ja
menin alkoholiliikkeen pääkonttoriin Salmisaareen kysymään työtä
Käytävällä vastaani tuli tunnettu urheilija Volmari Iso-Hollo.
Kun kysyin häneltä löytyisikö minulle hommia, hän kysyi: ”Oletko
urheilija?” Vastasin, että on minulla neljä pesäpallomestaruutta. Mihin Isohollo: ”Tule huomisaamuna. Kyllä täältä jotakin löytyy.”
Alkossa palvelin 27 vuotta myymäläpäällikkönä aina eläkkeelle
siirtymiseeni asti.
Vapaaherran vuosista
Olen aina pyrkinyt pitämään kunnostani huolta liikkumalla. Alkossa
ollessani kuuluin Ruotsia vastaan
pelanneeseen suunnistusjoukkueeseen, harrastin myös yleisurheilua
ja shakin peluuta.
Eläkkeelle jäätyäni tein lähes päivittäin kymmenen kilometrin kävelylenkin Lauttasaaressa. Nyttoinen
polvi rajoittaa liikunnan määrää.
Toimittelen kuitenkin kauppa-asiani itse ja käyn seuraamassa tapah-

tumia Kampin palvelukeskuksessa
ja siellä myös ruokailen. Läskisoosi on yksi herkkuni ja kuntoni ylläpitäjä. Kuulun Sotaveteraaniyhdistykseen ja Lauttasaaren Kansallisiin
Senioreihin, ja siellä osallistun mm.
muistikerhon toimintaan.
Aaltosen kartanon ajoista
Emil Aaltonen oli tamperelainen
suutari, joka perusti 1910 Aaltosen
kenkätehtaan. Toiminta menestyi
ja Aaltonen hankki omistukseensa
maatilan Mäntsälästä.
Aaltonen oli säästäväinen mies.
Kerran hän huomasi tielle pudonneen hevosenkengän, nosti sen
maasta ja sanoi minulle: ”Kylän
seppä voisi käyttää tämänkin hyödyksi. Kerää sinä pudonneet hevosenkengät ja vie ne sepälle. Sano
hänelle, että Aaltonen maksaa sinulle 5 penniä jokaisesta kengästä
minkä hänelle tuot.” Siskoni kanssa etsimme ja löysimmekin ainakin 100 kenkää. Seppä lupasi ilmoittaa saatavamme Aaltoselle.
Odotimme kolme, neljä vuotta,
mutta maksua ei kuulunut. Perheemme muutti Lahteen ja asia unohtui.
Asia palasi mieleen 72 vuotta tapahtuneen jälkeen. Näin lehdessä, että Emil Aaltosen säätiö
jakaa tutkimusapurahoja. En rahan vuoksi, mutta päätin lähettää
vanhoista saatavistani laskun ko.
säätiölle: toimitettu 100 hevosenkenkää sepälle á 5 penniä + korko. Säätiön puheenjohtaja soitti minulle ja haastatteli vanhoista
tapahtumista. Muistin, että sepän
nimi oli Johansson ja pehtoorin
nimi Helin, muistin myös Aaltosen koiran, joka puri minua takalistoon, kun olin omenavarkaissa
Aaltosen puutarhassa. Nähtävästi soittaja uskoi, että tarinani oli
tosi. Hän kysyi pankkitilini numeroa. Viikko puhelun jälkeen tililleni ilmestyi Aaltosen säätiöltä 500
markkaa ja posti toi kotiini Emil
Aaltosen elämäkertakirjan.
Edellä oleva tarinakin kertoo siitä, että pyrin pitämään yllä iloista
elämänasennetta, en sure tai valita turhista ja otan avoimin mielin
vastaan kaiken, mitä elämässäni
kohtaan.
Teksti: Helena Luukkonen
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TOIMINTAKALENTERI

SYKSY 2012
Toimintaryhmät

Soitinyhtyeen harjoitukset torstaisin klo 18 (tarvittaessa) Aarnivalkean koululla. Kuoron harjoitukset
perjantaisin klo 15.45-18.30. Tapiolan palvelukeskuksessa (TPK). Kuntovoimistelua: Tapiolan kuntosali (Kauppamiehentie) tiistaisin klo 11-12 ja perjantaisin klo 13-14 (Väinö Rantio). Leppävaaran
uimahalli (Veräjäpellonkatu 15) tiistaisin ja torstaisin klo 10-11 (Aimo Virkki). Tapiolan palvelukeskus
(TPK) tiistaisin ja torstaisin klo 9.30-11. Lentopalloa Tapiolan urheiluhalli maanantaisin ja perjantaisin klo 10.30-12.00 (Eero Rasanen). Ilma-aseammunta Tuulimäen liikuntahalli maanantaisin klo
13-14 ja torstaisin klo 12-13 (Väinö Rantio). Petankki Tuulimäen liikuntahalli torstaisin klo 10.3012 (Martti Pulkkinen). Kuntoliikuntajaoston erikoistapahtumista Länsiväylässä. Toimintaryhmät
kokoontuvat koko vuoden kesäkuukausia lukuun
ottamatta.
Toimintakalenterissa käytetyt lyhenteet
EHT Espoon hengellinen toimikunta, HA Hallitus,
KI Kirkkonummenjaosto, KJ Kulttuurijaosto, KR
Kuoro, KU Kuntoliikuntajaosto, LE Lehtijaosto, NA
Naisjaosto, PT Pohjoinen jaosto, SO Sosiaalijaosto,
SY Soitinyhtye, VJ Valistusjaosto, EKK Espoon kulttuurikeskus, TPK Tapiolan palvelukeskus, TUU Tuulimäen väestönsuoja, UKV Ukonvaajan toimisto.

LOKAKUU
Ma 1.10.
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. VJ
Ma 8.10.
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. VJ
15.30 Naisjaoston sisarilta. Tasapainoharjoittelua.
NA
Ti 9.10.
13.00 Veteraanitapaaminen seurakuntatalolla. Syyskokous. KI
To 11.10.
Espoon Sotaveteraanilehden 4/2012 aineiston
viimeinen jättöpäivä. LE
Pe 12.10.
14.00 Iloinen iltapäivä Leppävaaran palvelukeskuksessa. PT
Ma 15.10.
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. VJ
Ma 22.10.
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. VJ
15.30 Naisjaoston syyskokous. NA
Ke 24.10.
14.00 Tanssit EKK:ssa. NA, SY
Ma 29.10.
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. VJ

SYYSKUU
Viikko 38
Espoon Sotaveteraanilehti 3/2012 ilmestyy. LE

Ti 30.10.
19.00 Kansallisteatterin 140 -vuotisjuhlanäytelmä
”Patriarkka”. Hinnat eläkeläiset 32 € ja tunnuksen omaavatlehväveteraanit 14 €. Tied.
Eva Kalin puh. 040 756 8219. KJ

Ma 17.9.
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. Esitelmien aiheet: katso erillinen ilmoitus lehdessä. VJ

E.M. Pekkinen Oy

Ma 24.9.
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. VJ
15.30 Naisjaoston sisarilta, vieraana kirjailija Raija
Oranen. NA

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

To 27.9.
Syystalkoot Palstarinteellä. Hoitokunta.
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MARRASKUU
Teatterimatka, aika avoin. KI
Ma 5.11.
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. VJ
Ti-ma 6.-12. 11
Musiikillinen virkistys- ja kuntoutusviikko
Lehmirannassa lähellä Saloa. Tuettu matka.
Ilm. Pertti Sirén puh. 044-0303142. SO
Ke 7.11.
14.00 Tanssit EKK:ssa. NA, SY
Ma 12.11.
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. VJ
15.30 Naisjaoston sisarilta. Matti Haapanen kertoo
omakohtaisia kokemuksia Etelämantereelta.
NA
Ti 13.11.
13.00 Veteraanitapaaminen seurakuntatalolla. KI
La 17.11.
16.00 Pikkujoulu pidetään TPK:ssa. NA, KJ, KR
Ma 19.11.
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. VJ
To 22.11.
Pohjoisen jaoston johtoryhmän jouluateria.
Hopeakotka. PT

Valistusjaoston esitelmätilaisuudet syksyllä 2012
Tapiolan Palvelukeskuksessa
maanantaisin klo 14.15
17.9

Professori Marja-Riitta Taskinen
Valtimoterveyden uhkakuvat tässä ajassa
24.9. Steiner-pedagogi Ulla-Marita
Rajakaltio
Lottatoiminnasta
1.10. Professori Leila Laatikainen
Ikääntyvän ihmisen silmä- ja
näkökykyongelmat
8.10. Professori Urpo Kangas
Muuttuva perhe- ja perintöoikeus
15.10. Kenraaliluutnantti Jarmo Lindberg
Puolustusvoimien aseistus ja varustus
22.10. Professori Reijo Pajamo
Sortavalan ja Viipurin musiikkielämästä
29.10. Apteekkineuvos Klaus Holttinen
Apteekkitoiminta Suomessa
5.11.

Agronomi Istvan Biró
Unkarin kansannousu 1956
12.11. Professori Juhani Juntunen
Aivot ja ikääntyminen
19.11 Professori Timo Korkeamäki
EUROn tulevaisuudennäkymät
pienille maille ja niiden kansalaisille
26.11. Syyskokous

Viikko 48
Espoon Sotaveteraanilehti 4/2012 ilmestyy. LE
Ma 26.11.
14.30 Espoon
Sotaveteraanien
syyskokous
TPK:ssa. HA
16.00 Naisjaoston sisarilta. Mauno Turunen kertoo
välirauhan ajasta. NA
JOULUKUU
Su 6.12.
Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet:
Espoon kaupungin juhla: katso erillinen ilmoitus lehdestä.
Kirkkonummi
Klo 11.30 Seppeleen lasku sankariristille, kaksikielinen jumalanpalvelus Kirkkonummen
kirkossa.
klo 13.00 kahvitilaisuus ja klo 14.00 juhla, järjestää kunta. KI
Ma 17.12.
Helsingin kaupunginteatteri:”Viulunsoittaja
katolla”. Hinta 52 €. Ilm. Eva Kalin 19.11
mennessä! KJ
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JK RAKENNUS &
SANEERAUS OY

DATAKA OY

Matinniitty 1, 02230 Espoo
puh. 040 – 1569 556

Sinitiaisenkuja 5, 02660 Espoo
puh. 040 – 8360 737

MANRAKENNUS JUSSI
ESKELINEN

IMU-TEC OY AB

Lehtitie 21 B, 02730 Espoo
puh. 040 – 5156 103

Tillinmäentie 1 C,02330 Espoo

SCANNOTEC OY AB

HINAUSPALVELU
M.SEPPÄLÄ

Tillinmäentie 3, 02330 Espoo
puh. 0207288530

HTM-TILINTARKASTAJA
JORMA JOKIRANTA
Albertinkatu 22, 03100 Nummela
puh. 0400 – 204 459

Viereläntie 189, 03300 Otalampi
puh. 0400 – 428 476

TAKSI JUKKA ROUHIAINEN
Pohjantie 2 B 41, 02100 Espoo
puh. 050 – 5057 595

MUURALAN RAKENNUS OY

RESCON MAPEI OY

Tontunmäentie 10, 02200 Espoo
puh. 0400 – 442 976

Tillinmäentie 1, 02330 Espoo
puh. 09 – 8678 900

SUOMEN
ITSEPUOLUSTUSKOULU KY

TRADEWARE 2000 OY

YHTYNEET INSINÖÖRIT OY

SISUSTO OY LEHTOKARI

Kutojantie 11, 02630 Espoo
puh. 09 – 4520 600

Ollaksentie 9, 02940 Espoo
puh. 0400 – 353 959

Lähderanta 3, 02720 Espoo
puh. 0400 – 760 626

MATINKYLÄN HUOLTO OY
Matinkatu 22, 02230 Espoo
puh. 09 – 804 631

KIINTEISTÖNHOITO
NEROLA OY
Tuokkostie 4, 02710 Espoo
puh. 040 – 5680 900

MUOTTIKOLMIO OY
www.muottikolmio.fi

VARATTU

