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Eero-Juhani Juhola, toiminnanjohtaja 802 6501
Merivirta 13 C 22, 02320 Espoo
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rh Helena Luukkonen 884 5943
Veljesaputili Nordea-Tapiola
FI57 1112 3000 3189 12
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Eino Luostarinen, puheenjohtaja
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Kaskenkaatajant. 9 C 17, 02100 Espoo
Yrjö Viitasaari, 1. varapuheenjohtaja
452 4662 tai 0400 706 770
Suvikummuntie 20 B, 02120 Espoo
Irma Ruuskanen-Sere, 2. varapuheenjohtaja
884 0075, 050 5250103
Rauhalanpuisto 10 A 13, 02230 Espoo
Pirkko Arminen
Iltaruskontie 3 C 16, 02120 Espoo

46 3707

0500 475 370

Olli Ollila
2962 093
Bronrinne 3 as. 18, 02480 Kirkkonummi
Hannu Särkiö
813 7331
Alakartanontie 15 D 21, 02360 Espoo
Leo Tonttila
461 584, 041 461 5584
Kontiontie 3 A 8, 02110 Espoo
Sylvi Virtanen
Maininkitie 21 A 12, 02320 Espoo

801 1262

Eero-Juhani Juhola,
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Merivirta 13 C 22, 02320 Espoo

802 6501
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Puheenjohtaja (pj), sihteeri (si) ja
rahastonhoitajat (rh), tiedottaja (ti))
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Pohjoinen toimintajaosto (PT):
pj Kari Närhi 040 419 1983
si, rh Pirkko Heikkinen 596 862
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3/2013 Palvelus alkoi riisutussa
vk 38 2004 malli Cajanderissa
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Lehti 4/2013 postitetaan
viikolla 48.
Aineisto toimitukselle
15.10.2013 mennessä

Eero Sillanpää kertoo omalla vakiosivullaan, millaisia varusteita
alokkaat saivat 70 vuotta sitten. Minullekin heräsi samoja muistoja,
kun asepalvelukseen viime heinäkuussa lähtenyt tuttu mies oli huolestunut armeijaan ehkä kohdistuvista säästöistä. Muistutin kaveria
vanhasta sanonnasta, jonka mukaan kruunu kyllä pitää pojistaan
huolen. Niin se teki silloinkin, kun
veteraanit nuorina miehinä aloittivat palveluksensa. Ja silloin Suomen talouden kantokyky oli nykyistä paljon heikompi. Juttumme
jatkuessa nuori mies kyseli, millainen puku ja ase veteraanien aikana
alokkaalle annettiin.
En ollut kovin innokas niistä kertomaan. Aika oli toinen, ja
elämä kaikin puolin nykymenosta
poikkeava. Kokemuksesta tiesin
myös, kuinka armeijan aikaisiin
juttuihin luikahtaa helposti ylimääräistä kertojanlisää. Mutta kun kaveri vaan ”painoi asiansa päälle”,
kuvailin sitten, millaisissa varusteissa me inttimme aloitimme.
Ilmoittauduin palvelukseen
huhtikuun toisena päivänä 1940
Hennalassa. Siellä vallitsi suuri
tilan puute, miehiä oli enemmän
kuin kohtuudella sisään mahtui.
Ensimmäisenä iltana huomasinkin jääneeni ilman petipaikkaa;
nopeimmat olivat vallanneet vuoteet ja me hitaammat jäimme niitä
vaille. Kuvailin kaverille, kuinka
rakensin laudanpätkistä sänkyjen väliin jonkinlaisen viritelmän
nukkumapaikaksi. Mitään vuodevaatteita ei ollut eikä tietenkään
yöpukua.
Hennalasta saimme siirron
Asikkalaan koulutuspaikkaamme
Vähimaan kyläkoululle.
Luokkasaleissa vietimme ensin muutaman yön patjattomilla
kerrossängyillä kieriskellen. Sitten
marssimme tyhjät patjapussit olalla
läheisen talon latoon, jossa tungimme riihikuivia olkia pussit täyteen.
Vuodevaatteeksi saimme yhden lakanan mutta ei tyynyä eikä peittoa.
Lakanan voi asettaa joko pullean

patjan päälle
a lusla ka na ksi tai peitoksi;
sisäpalveluohjesääntö ei sitä
kai tarkemmin
määritellyt. Aamulla vuoteen viikkaus oli sitten kyllä yksinkertainen
ja nopea.
Asepalvelukseen lähtevä ei saanut minkäänlaisia ennakkotietoja
tulevista oloista. Varustetaso yllättikin pikkukengissä matkaan lähteneen. Kun talvisodassa annettiin
monelle miehelle malli Cajanderin mukaan vain vyö ja kokardi,
meille sodan jälkeen palveluksensa aloittaneille Cajanderin mallista
riitti ainoastaan kokardi, ei vyötä.
Asumme oli malli Cajanderin riisuttu versio.
Aseistuskin oli linjassa Cajanderin riisuttuun malliin. Komppanialle oli riittänyt vain yksi kivääri,
sillä asehan vartiomiehellä piti olla.
Patruunaa kiväärissä ei ollut, mutta
muuten se oli oikea ase, toisin kuin
se puupyssy, joka vuoltiin kahdelle
aseettomana palvelevalle, jotta hekin täyttäisivät vartiomiehen tunnusmerkit.
Laskimme leikkiä, että palveluspaikkakin oli linjassa; olimmehan
Vähimaan koululla!
Alokaskoulutus kesti muutamia viikkoja, ja komppania marssi
takaisin Hennalaan. Siellä saatiin
sarkapuku, vyö, saappaat jalkarätteineen ja henkilökohtainen ase,
pystykorva. Kokardi oli joka miehellä jo ennestään.
Nuori kaveri lähti asepalvelukseen
ja uskoi, ettei häntä varusteta malli
Cajanderin
tapaan.
Ei ainakaan sen riisutun mallin
mukaan.

Vain
ryhmänjohtajalle
riitti
armeijan
varusteet

Teuvo Salminen
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Niilo
Ihamäki
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Puheenjohtaja

Lämmin kesä alkaa muuttua pian
syksyn koleudeksi. On aika alkaa
täyttää allakkaa yhdistyksemme
harrastustilaisuuksien aikatiedoilla, jotta muistaa osallistua moninaiseen toimintaamme. Vielä
muutaman vuoden jatkuu toimintamme tällaisena, mutta pian on
todettava, että korkea ikä alkaa
olla esteenä monessa suhteessa
toimintamme jatkamiselle näissä
puitteissa. Ikä painaa niin toimijoita ja osallistujia.
Vuosikokouksessa teimme yksimielisen päätöksen vapauttaa 90
vuotta täyttäneet jäsenmaksusta,
seurauksena oli, että tulomme pie-

nenivät monella tuhannella eurolla. Hallitus etsii keinoja, miten
vajaus saadaan peitetyksi. Konstit
ovat hyvin rajalliset ja vähäiset.
Eräänä mahdollisuutena on mm,
että yhdistys ei tilaa liiton lehteä
automaattisesti jäsenmaksurahoilla, vaan jokainen jäsen voi halutessaan tilata lehden omissa nimissään. Lehden hinta ei ole jäsenelle kovin kallis; reilusti alle
kymmenen euroa.
Rahankeruuseen on moni yhdistys saanut testamenttilahjoituksena varoja toimintansa tukemiseen. Pannaanpa korvan taakse
tämän asia ja esitetään idea, jos
satutaan kuulemaan mahdollisuudesta tällaiseen.
Hallitus on myös päättänyt, että
hautaseppeleitä ei lähetetä kauas.
Vain lähiympäristöön hoidetaan
seppele paikan päälle. Kaikkialle
muualle lähetetään osanottoadressi surutilaisuuteen.
Tällaisia mahdollisuuksia on
ajateltu talousasioiden hoidoksi.
Muuten toiminta jatkuu toistaiseksi tuttua latua.
Toivotaan runsasta osallistujajoukkoa tulevaan toimintavuoteen.
Eino Luostarinen

KUTSU
Espoon Sotaveteraanit ry:n
syyskokoukseen
Espoon Sotaveteraanit ry:n syyskokous pidetään
maanantaina 25.11.2013 klo 14.30
Tapiolan Palvelukeskuksessa, Itätuulenkuja 4.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11 §:ssä syyskokouksen
käsiteltäväksi määrätyt asiat ja mahdollisesti jäsenten vähintään
neljä viikkoa ennen syyskokousta hallitukselle kirjallisesti
ilmoittamat asiat.
Mahdollisten kunniajäsenten kutsuminen sekä
ansio- ja kunniamerkkien jako.
Henkilöllisyyden osoittava kortti mukaan.
Naisjaoston kahvitarjoilu on ennen kokouksen alkua.
Hallitus
4

Toiminnanjohtaja

Veteraanit vanhenevat, kuten on
todettu. Keski-ikä on jo 90 vuotta. Se merkitsee myös toimenpiteitä yhdistysten toiminnassa. Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri,
johon meidänkin yhdistyksemme
kuuluu, on jo ryhtynyt varautumaan tilanteeseen, että yhdistysten toiminta pakostakin lakkaa.
Tämän takia on ryhdytty muuttamaan piirin sääntöjä siten, että
piiri voi ottaa vastaan henkilöjäseniä lakkaavista yhdistyksistä ja
ryhtyä huolehtimaan heistä. Kesäkuun ylimääräisessä piirikokouksessa tehtiin nämä sääntömuutokset. Kun patentti- ja rekisterihallitus tulee vahvistamaan nämä
muutokset ja ne astuvat voimaan,
siirtyvät piirin kaikkien yhdistysten jäsenet, myös siis säilyvien
yhdistysten kaikki jäsenet, automaattisesti piirin henkilöjäseniksi
ja voivat osallistua piirin kokouksiin täysivaltaisina jäseninä.
Piiri tiedottaa tästä aikanaan, jolloin jokainen veteraani ja kannattajajäsen voi päättää kuulumisestaan
piiriin ja sen aikanaan määrättävän
jäsenmaksun maksamisesta.
Eero-Juhani Juhola
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

Vaalivaliokunnan ehdotukset syyskokoukselle
Yhdistyksen kevätkokouksessa 25.3.2013 asetettu vaalivaliokunta on valiokunnan ohjesäännön mukaisesti valmistellut ehdotuksen syyskokouksessa vuonna 2013 toimitettaviin vaaleihin.
Valiokunta, johon kuuluvat Pekka Tuomisto puheenjohtajana ja Maj-Lis Mustonen, Martti Ojala, Unto Poutala
ja Yrjö Velakoski jäseninä, kutsui sihteerikseen Eero-Juhani Juholan. Valiokunta on kokoontunut kaksi kertaa.
Vaalivaliokunta on tehnyt jäljempänä olevat ehdotuksensa yksimielisesti. Päätöksentekoon ovat osallistuneet
kaikki vaalivaliokunnan jäsenet.

1 YHDISTYKSEN
PUHEENJOHTAJA

4 TOIMINNANTARKASTAJAT

Yhdistyksen puheenjohtajana on
vuonna 2013 toiminut
Eino Luostarinen.

Sääntöjen mukaan valitaan kaksi
toiminnantarkastajaa ja heille varajäsenet.

Ehdotus vuodelle 2014:
Eino Luostarinen

Toiminnantarkastajat
vuonna 2013:
Maija Kaukoranta
Arnold Stubin

2 HALLITUKSEN
JÄSENMÄÄRÄ
Vuonna 2008 syyskokouksessa hyväksytyn päätöksen mukaan hallituksen jäsenmäärä on kahdeksan.

3 HALLITUKSEN
JÄSENET
EROVUOROISTEN
TILALLE

Varajäsenet:
Eero Koskivaara
Pekka Haanmäki
Ehdotus vuodelle 2014:
Maija Kaukoranta
Arnold Stubin
Varajäsenet:
Eero Koskivaara
Pekka Haanmäki

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

Sekä toiminnantarkastajiksi että
heidän varajäsenikseen ehdotetut
henkilöt ovat antaneet suostumuksensa mainittuihin tehtäviin.

Ehdotus vuodelle 2014:
Raimo Elonsalo
Kalevi Heinilä
Olavi Matilainen
Irma Ruuskanen-Sere
Ehdotetuilta on saatu suostumus
tehtävään.

5 YHDISTYKSEN
EDUSTAJAT JA
VARAEDUSTAJAT
PIIRIKOKOUKSESSA

Hallituksessa jatkavat aikaisemman vaalin perusteella:
Hannu Pohjanpalo
Olli Ollila
Yrjö Viitasaari
Sylvi Virtanen

Edustajat vuonna 2013:
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 2014
Irma Ruuskanen-Sere
Reijo Järvi
Auvo Räsänen
Hannu Pohjanpalo
Henrik Westerstråhle
Varaedustajat:
Paavo Friman
Aulis Javela
Anna-Kreetta Loukola
Juhani Manner
Kerttu Ruohonen

6 LIITTOKOKOUSEDUS-		
TAJAT JA
VARAEDUSTAJAT
Edustaja vuonna 2013:
Yhdistyksen puheenjohtaja
Eino Luostarinen
Ehdotetaan edustajaksi
vuodelle 2014:
Yhdistyksen puheenjohtaja
vuonna 2014
Varaedustaja vuonna 2013:
Yhdistyksen 1. varapuheenjohtaja
Yrjö Viitasaari
Ehdotetaan varaedustajaksi
vuonna 2014:
Yhdistyksen 1. varapuheenjohtaja
vuonna 2014

Espoossa toukokuun
13. päivänä 2013
Pekka Tuomisto
Vaalivaliokunnan puheenjohtaja
Eero-Juhani Juhola
Vaalivaliokunnan sihteeri
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Valmistaudu
ajoissa
yksin
jäämiseen
Useimpien ikääntyneiden miesten
kotielämässä on selkeä työnjako:
vaimo hoitaa vaateostot ja kodin
sisätyöt, mies vastaa ulkotöistä ja
auton huollosta. Jos työnjako on
ollut liian tarkka, puolison vakava sairastuminen ja varsinkin
kuolema jättävät lesken avuttomaksi. Elämässä alkaa sopeutuminen muuttuneisiin oloihin.
Espoon Nupurin metsäisellä kalliolla eläkepäiviään viettävän Olavi
Matilaisen jäädessä puolison kuoltua yksin tilanne oli toinen. Puoliso sairastui glaukoomaan eli silmänpainetautiin, joka heikensi vähitellen toisen silmän näköä. Sittemmin laskimotukos vei toisesta
silmästä näön kokonaan, niin että
näkökyvystä oli jäljellä enää runsas kymmenys. Tämä rajoitti hänen
osallistumistaan kotitöihin, jotka
vähitellen jäivät kokonaan Olavin
huoleksi. Viimeiset kolme vuotta
Olavi toimi jopa omaishoitajana,
vaikkei hänelle tätä statusta myönnettykään. Vaimo sai kutsun tästä
elämästä runsas vuosi sitten ollessaan kotisohvalla päiväunilla.
- Se oli kaunis poismeno, hän
lähti hymy huulillaan.
Kotityöt olivat talvisotani
Olavi oli toisaalta maalaiskodin
kasvattina oppinut tekemään kaikkia kodin hoitoon liittyviä töitä.
Hän syntyi maatalousperheeseen
Turun Kaarinassa itsenäistymisem-

me ensimmäisen vuosikymmenen
alussa. Perheessä oli seitsemän
lasta, viisi poikaa ja kaksi tyttöä.
Niinpä lapset oppivat pienestä pitäen hoitamaan toisiaan ja auttamaan
kotiaskareissa. Veljien jouduttua
YH -harjoituksiin syksyllä 1939 ja
sittemmin rintamalle talvisotaan
Olavi joutui vastaamaan kodin
maataloustöistä ja selviytymään
vaikeistakin tilanteista paremmin
kuin kaupunkilaisnuoret.
- Se oli minun talvisotani, Olavi
toteaa naurahtaen.
Keskinäistä vastuuta opetti myös
Olavin kodissa vallinnut voimakas kristillis-isänmaallinen henki.
Kaikki pojat olivat ennen sotia suojeluskunnassa, tytöt lottina.
Sodasta Sotevaan
Ylioppilaskirjoituksia seurasi Olavin elämässä lyhyt varusmieskoulutus tykkimieheksi, minkä jälkeen
hän seurasi veljiään rintamalle.
Kolme vuotta kestäneestä rintamapalveluksesta hän selvisi haavoittumatta. Ainoa vamma oli kuulon
heikentyminen kuten tykkimiehille
useimmiten käy.
Sodan jälkeen Olavi monen muiden ylioppilaiden tapaan suunnisti
opiskelemaan. Hän valmistui Teknillisestä korkeakoulusta puunjalostusinsinööriksi.
Ensimmäinen työpaikka liittyi
sotaan tai paremminkin sen seurauksiin. Sotevan toimistoinsinöörinä hän valvoi sotakorvaustuotteiden

luovuttamista Neuvostoliittoon. Pitkäaikaisimman rupeaman hän teki
Suomen Puhallinteollisuudessa, jossa toimitti koneita puuteollisuudelle.
Säilytä järjestys arkirutiineissa
Jäätyään yksin Olavi jakoi selviytymisen liittyvät tekijät kahteen
osaan, käytännöllisiin ja henkisiin.
Käytännön asiat sujuivat häneltä
hyvin. Olihan hän jo lapsuutensa
kodissa oppinut tekemään kaikkia töitä ja avioliiton loppupuolella
myös keittiöaskareet. Yksinjäämisen henkisen puolen kestäminen oli
monin verroin vaikeampaa. Niistä
Olavi on selviytynyt pitämällä kiinni vanhasta arkirutiinista, joihin
kuuluvat osallistuminen maanantain seminaaritilaisuuksiin ja tiistaina sotaveteraanien kanssa Töölön urheilutalon kuntojumppaan.
Siellä on hyvät välineet, uima-allas,
sauna sekä veteraanien hyvä keskinäinen veljeshenki. Niinpä Olavi onkin hyväryhtinen ja reippaan
oloinen, vaikka ikää on karttunut
yli 90 vuotta.
Seurakunta kutsui hänet vaimon
kuoleman jälkeen sururyhmään,
jossa hän saattoi selvittää iäisyyteen
liittyviä asioita. Kodissa tallentunut
lapsenusko on kantanut häntä vaikeiden asioiden yli.
Olavin kolme lasta ovat asettuneet pääkaupunkiseudulle. Joka
päivä joku heistä soittaa hänelle ja
tarkistaa, että hän voi hyvin.
Martti Toivanen
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Kaksi napaa on valloitettu,
kolmas on olemassa

Harva meistä voi käyttää titteliä
naparetkeilijä, mutta helmikuun
esitelmöitsijämme, DI ja TM Kari ”Poppis” Suomela voi. Sauvoen suoritettu sisääntulo täysissä
turkisreunaisissa napavarusteissa
aurinkolaseineen, pakkasnaamareineen ja jääkarhunkarvaisine
rukkasineen johdatti meidät heti
aiheeseen. Kuvat Amundsenista sata vuotta sitten tulvahtivat mieleen.
Navat ovat erilaisia
Esitelmän komeat värikuvat ja filmit naparetkiltä näyttivät arktisen
ja antarktisen lumen erot. Etelämantereen teräväsärmäinen, kovan
tuulen kinostama dyynimäinen lumi on kivikovaa. Teräsreunaiset
suksetkaan eivät jätä siihen minkäänlaista jälkeä. Välissä railot on
peittyneinä lumisiltojen alle, joiden kantavuus on paljon arvailujen
varassa. Pohjoisnavalle mennessä
maisema on täynnä ahtojäitä, väliin
jopa vapaata vettä. Jäämassat ovat
jatkuvassa liikkeessä ja avoveden
ylityksiäkin tulee eteen.
Pohjoisnapa
Seitsemän hengen laskuvarjojääkärikillan miehistö pääsi pohjoisnavalle vuoden 2006 vapuksi, jonka
vuodenajan jälkeen jää ei ole enää
riittävän vahvaa noutokopterin laskeutumiselle. Sitä ennen oli ryhmä
hiihtänyt Kanadan kiinteästä rannasta 55 päivässä 800 km, kaikkia tarvikkeitaan mukana ahkiois-

sa vetäen. Lämpötila oli viikkoja
-400C kylmemmällä puolella. Itse
napa sijaitsee jäällä, jonka alla velloo kolme kilometriä syvä Pohjoinen Jäämeri. Suomen lippu saatiin
pystytettyä kuitenkin oikealle paikalle satelliittipaikantimen avulla.
Siellä ei näkynyt mitään aikaisempaa merkkiä, koska jäät ovat koko
ajan liikkeessä. Jääkarhuihin varauduttiin varoituslangalla, haulikolla
ja yhdellä metsästystä harjoittavalla jäsenellä. Yhdet emon ja pennun
jäljet löytyivätkin telttaa kiertämästä, mutta kohtaamiselta vältyttiin.
Etelänapa
Etelämanner on iso saari. Siellä
esitelmöitsijä kävi kahden miehen
hiihtopartiolla jouluna 2008, paikallisen keskikesän aikaan. Perillä
odotti monumentti, pieni kiiltävä
metallikuula ja amerikkalaisen tutkimusaseman postikonttori, jossa
oli heille Suomesta lähetetty postikortti. Veteraanien toimisto sai yhden tällaisen Etelänavalla leimatun
postikortin muistoksi. ”Naparetkeilijät ovat isänmaallista väkeä. Kaikki pystyttävät aina oman lippunsa
kohteeseen”, Poppis kertoi. Isänmaallisuus tuli esiin, kun Suomen
lippu oli etelämantereelle mennessä kerran pudonnut ahkion perästä. Sitä palattiin hakemaan, kunnes se löydettiin tuntien etsimisellä. Hiihtäjille oli selviö, että matka
olisi keskeytetty, jos siniristilippua
ei olisi voitu viedä perille.

Työaika
Naparetkipäivä on retkeilijälle normaali työpäivä. Se sisältää 8 tuntia
unta, 10-12 tuntia hiihtoa ja loppuaika on ruoanlaittoa, teltan pystytystä ja purkua, sekä ilta- ja aamutoimia. Maisemat ja paljolti säätkin
ovat aina samoja. Rasvaista ruokaa
naparetkeilijä käyttää kilon päivässä, noin 6500 kcal. Lautasia ei ole,
samankokoisia lusikallisia nautitaan vuorotellen kattilasta. Syötävää otetaan mukaan naparetkelle 90
kg/hiihtäjä. Teltan seinän ”valotauluun” piirretään reitti ja kruksataan
sen hetkinen sijainti. Sähköpostit
ja nettipäivitykset toimivat, joten
tututkin voivat seurata tilannetta.
Partiolaisten joulukalenterin luukut
avattiin oikeina päivinä. Jouluaatto
olikin saavutettu tavoite etelänavan
valloituspäiväksi. Sopupelillä jaettiin tehtävät osanottajien kesken.
Tavoite numero yksi oli tulla turvallisesti takaisin. Mitään muuta ei
maastoon jätetty kuin omat, kuoppaan kaivetut ulosteet.
Yksi huippu vielä haussa
Vielä kolmas napa oli Suomelan tavoitteena, Mount Everest. Vappuna
2012 hän oli jo päässyt seitsemän
ja puolen kilometrin korkeuteen,
kun aluksi infarktiksi virheellisesti diagnosoidut oireet pakottivat hänet palaamaan Kathmanduun sairaalaan. Ehkä joskus myöhemmin?
Martti Nurmisalo
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Muutot
Me vanhemmat ihmiset joudumme
muuttamaan asuntoa ehkä useammin kuin nuoret. Ainakin minä olen
joutunut tämän kokemaan.
Olen kirjailijaa ja vanhaa ystävääni Veikko Huovista siteeraten
yksinäisnainen eli eroan vanhoista
pariskunnista, jotka ovat asuneet
isossa omakotitalossa ja toinen
haluaa puolison kuoltua muuttaa
pienempään asuntoon. Minä asun
yksin. Mutta asuin ennen Soukan
Veteraanitalossa, jossa ei ollut mitään palveluja, ja kun satuin saamaan joulun aikaan aivoinfarktin,
joka vei minut kuukausiksi sairaalaan ja hämmensi eloani, niin
huolehtivaiset tyttäreni halusivat
minun muuttavan Espoonlahden
uuteen palvelutaloon Puistokartanoon, jossa luvattiin yhtä hyvää ja
kahta kaunista eli erilaisia hoiva-ja
hoitopalveluita – tosin tietysti kallista maksua vastaan.
Mutta, mutta – kuten eräs suurin
toivein taloon muuttanut totesi, että
taisi tulla tehdyksi väärä valinta.
Hän on tyytymätön ns. palveluihin, kuten minäkin. Meluisat rakennustyöt jatkuivat kuukausikaupalla
muuton jälkeen. Monilta meni unet.
Minulla on hyvät unenlahjat. Mutta
se häiritsi, että mikään ei pelannut,
eikä pelaa vieläkään.
Paljon on korjattavaa. Parvekkeen oveen lukko on viallinen, ul-

ko-ovi erikoisesti avattava, samoin
merkillisen vaikeasti avattava kirjelaatikko ulkokäytävän seinässä, ei
siis vanhan ajan hyvin toimivaa kirjelaatikkoa huoneiston ovessa! Henkilökuntaa on vaikea saada käsiin –
talon johtajalle olen yrittänyt soittaa
viikkokausia, häntä ei saa koskaan
käsiin. Monia neuvoja tarvitsisin,
kuten muutkin asukkaat valittavat.
Ilmastointilaitteen kaukosäädintä
ei osata eikä uskalleta käyttää, ja
suihkuhuoneen ilmastoinnin ohje
on niin pienellä kirjoitettu keittiön hellan yllä olevan kaapin oven
sisäpuolelle, etteivät vanhat silmät
näe sitä lukea. Jotta tälleen. Kuntosalia ei ole vieläkään saatu avatuksi
laitteiden puutteessa enkä tiedä vieläkään, missä on sauna ja kellarikomero, koska luvattua talo-opastusta
ei ole pidetty, vaikka olen asunut
jo kaksi kuukautta talossa. Talon
siivooja sanoi minulle lohduttavasti,
ettei hänkään löydä talossa mihinkään, ja taksit sanovat, että talon
osoitteisto on mullin mallin. Tänne
sisälle on vaikea osata. Kainuulainen ystäväni ihmetteli minulle puhelimessa, että miksi osoitteessani
on iso C ja pikku c. Kumpaan pitää
tulla? En osannut vastata. Mutta
toistaiseksi vasta yksi ainoa vieras
on osannut tulla huoneistooni ihan
omin neuvoin.
Mutta täällä nyt asutaan. Hyvä
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asia on se, että kun muiden pitää
käyttää talon siivoojaa – ilmeisesti
kallista – niin minä saan sotaveteraanina käyttää veteraanien siivouspalvelua, ja minulla on tosi hyvä
veteraanien maksama siivooja, josta olen todella kiitollinen. Kiitos
vaan Sari siitä, että käyt luonani.
Sitä paitsi minulla on ollut onni
käyttää samaa kivaa Saria kaikki
nämä vuodet. Yhden kerran tein
sen virheen, että soitin tuntemattomaan siivousfirmaan ja pyysin
yhden siivoojan. Kuitenkin sieltä
lähetettiin kaksi, jotka pesivät kaksi tuntia kahta ikkunaa ja perivät
siitä tietysti kaksi kahden tunnin
siivouslappua. Oma virhe ja vahinko. Rahat ovat tiukilla sellaisella,
joka elää minimieläkkeen turvin. Ja
varokaa hyvät ihmiset sairaaloita.
Sain kolmen kuukauden lujista sairaalamaksuista Kelalta korvausta
pari satasta. Ja kuitenkin maksoin
esimerkiksi Espoolle 60% veroja
kuukausipalkastani, jota tein eläkkeellä 70-kymppiseksi asti. Espoon
kaupungilta en saanut penninkään
avustusta, kun kaupunki oli joutunut palauttamaan veteraaneille tarkoitettuja rahoja takaisin, kun tarve
ei vastannut määrää. Yritin monta
kertaa soittaa Espoon ELY:lle, mutta en saanut puhelinta vastaamaan.
Olisin halunnut kertoa, että veteraaneja on Espoossa vielä noin 12
000. Kun tämänvuotinen veteraanijuhla lähetettiin televiosta Jyväskylästä, ilmoitti Jyväskylän kaupunginjohtaja silmät kirkkaina, että
Jyväskylän kaupunki on huolehtinut
hyvin kaikista veteraanivelvoitteistaan. Nyt teen ammattitoimittajan
palkatonta työtä Veteraanilehden
toimittajana, kuten muutkin kirjoittajat ja koko toimitus.
Anja Katavisto

Puistokartanon
toiminnanjohtaja
Tom Kankkonen
vastaa:
Pahoittelemme vilpittömästi, jos
asuminen Puistokartanossa ei ole
vastannut odotuksianne.
Talohan otettiin vastaan 18. huhtikuuta ja piha-alueet 18. kesäkuuta.
Muutot alkoivat huhtikuun lopulla. Kaikkien taloon muuttavien tiedossa oli, että talossa tehdään vielä
erilaisia lopputöitä. Näin laajassa ja
monipuolisessa rakennus- ja palvelutoimintojen kohteessa joudutaan
varmasti poikkeuksetta tekemääni
viimeistelyjä, parannuksia ja säätöjä myös vastaanoton jälkeen.
Katuosoite on kaupungin asemakaavan määrittelemä. Viereen rakennettava NCC:n palvelutalokohde aiheutti varmasti alkuvaiheessa
meluhaittoja louhinnan takia.

Huikea yhden miehen show
Syyskauden esitelmät alkoivat vauhdikkaasti, kun näyttelijä Jukka Puotila
kertoi stand up -komiikan keinoin suurmiesten ja vähän –naistenkin suulla, miten valtakunnan asiat ovat. Yhtään peruukkia tai muuta rekvisiittaa
ei tarvittu. Silti meille esiintyivät ilmielävinä näyttelijät Tarmo Mannista
Jussi Jurkkaan ja Jouko Turkkaan, sekä poliitikot Vironperän Jussista
Paavoihin, Lipposeen ja Väyryseen. Presidenttejäkään - ei nykyistä eikä
edellisiä – armahdettu. Kaiken kaikkiaan lavalla esiintyi neljäkymmentä
hahmoa menneisyydestä nykyaikaan. Useita urheiluselostajiakin Pekka
Tiilikaisesta Antero Mertarantaan kuultiin. Antsan selostuksen vauhdissa ei Teemu Selännekään pysynyt mukana edes luistimilla.
Urheilijoista jäivät mieleen Kimi Räikkönen ja Marja-Liisa Kirvesniemi. Muita naissolisteja olivat Elisabeth Rehn ja Riitta Uosukainen.
Vladimir Putin kertoi mielipiteensä Suomen NATO-kannasta Tarja Haloselle. Erkki Toivanen haastatteli Ranskan presidenttiä ja Jorma Uotinen
antoi tähtien kanssa tanssiville pisteitä. Saimme nähdä, kuinka hahmo
rakennetaan vain otsan, silmien ja suun asentoa muuttamalla. Jörn Donner
ja Erkki Tuomioja vaativat tosin myös omat seisonta-asentonsa. Kyllä se
on helppoa, kun sen osaa. Ikämme pitenivät varmasti näillä nauruilla.
Martti Nurmisalo

Talossa on turvarannekejärjestelmä. Henkilökuntaa on paikalla 24h/
vrk. Hoitajan vastaanotto on jokainen arkipäivä.
Toiminta uudessa talossa on siis
edelleenkin monilta osin käynnistysvaiheessa. Teemme henkilökunnan kanssa kaikkemme, jotta palvelut saadaan joustavasti asukkaiden
käyttöön, ja otamme tietysti huomioon myös mainitsemanne seikat.
Sujuva yhteistyö asukkaiden kanssa on toiminnalle tärkeää. Kaksi
infotilaisuutta on pidetty, henkilökohtaista opastusta on järjestetty ja
käyttöohjeita annettu. Valmisteilla
on myös erityinen infokansio.
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Kiitän palautteestanne. Toivon ja
uskon, että jatkossa kykenemme
täyttämään hyvin asukkaiden tarpeet ja odotukset.
Kesäisin yhteistyöterveisin,
Tom Kankkonen
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Maalaustaiteen harrastajaksi eläkevuosina

Opintiestä ja aktiiviurasta
Imatran yhteiskoulussa kävin rehtori Jussi Kärkkäisen aikana viisi
luokkaa, mutta lukion oppimäärän
suoritin monien muiden koulunkäyntinsä sodan takia keskeyttäneiden tapaan sodan jälkeen valtion sisäoppilaitoksessa Niinisalossa.
Syksyllä 1947 minut valittiin
opiskelijaksi Helsingin yliopiston
voimistelulaitokselle, mistä valmistuin voimistelunopettajaksi v. 1951.
Samana vuonna aloitin opettajana Vuoksenniskan yhteiskoulussa.
Jäin eläkkeelle Imatran lukioiden
liikunnan ja terveystiedon vanhemman lehtorin virasta v. 1986. Sitä
ennen toimin vuosina 1975–1984
Kymen läänin lääninkouluttajana.
Sotatoimiin 16-vuotiaana
sotilaspoikana
Koulun ohella osallistuin aktiivisesti suojeluskunnan poikaosastossa
sotilaspoikatoimintaan karismaattisen Juti Ikävalkon tiukassa komennossa. 16-vuotiaana v. 1941 syttyi palava halu Bertil-veljen tapaan
päästä vapaaehtoisena mukaan ”tositoimiin”. Juti Ikävalkon suosiollisella avulla sain kutsun liittyä LP
yhdeksään Vuoksen lohkolle. Myöhemmin samana vuonna määrättiin
päiväkäskyllä kaikki alle 18-vuotiaat pois rintamalta. Sodanaikaista
palvelusta kesti vuoteen 1944 asti.
Bertil-veljeni ei minun laillani selviytynyt sodasta, vaan kaatui Äyräpäässä juhannusaattona 1944; päivää ennen juhannushäitään.
Sotilaspassissani on merkintä
minulle 11.10.1941 myönnetystä 2.
luokan vapaudenmitalista.
10
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Raimo Lunila, ent. Lund on syntynyt v. 1925 Ruokolahdella, missä hänen isänsä rovasti R.A. Lund
toimi papin tehtävissä kaikkiaan
43 vuotta. Perheen neljälle lapselle
pappila ja sen luonnonläheisyys tarjosivat turvallisen ja miellyttävän
kasvuympäristön. Espoon Sotaveteraanit ry:ssä Raimo Lunila tunnetaan kulttuurijaoston jäsenenä,
jonka mieluisin harrastus on maalaustaide. Seuraavassa Raimo Lunila
kertoo niin harrastuksestaan kuin
aktiiviurastaan.

Raimo Lunila

ITUK:n kurssilla n:o 9 Santahaminassa sain vänrikin arvon, mutta
rajantakaisen ison veljen vaatimuksesta kurssilta valmistuneet joutuivat olemaan upseerikokelaita aina
vuoteen 1948 asti.
Urheiluharrastuksesta
Jo isä kannusti urheiluharrastusten
pariin. Kaikki niin kesä- kuin talvilajitkin tuli kokeiltua. Mielilajiksi
jäi keihäänheitto, missä lajissa kehityinkin suomalaisten edustusurheilijoiden kastiin.
Nuorten SM-kisoissa v. 1943 Porissa ylsin keihäänheittokilpailussa
voittajaksi ja Kalevan kisoissa v.
1949 kolmanneksi Tapio Rautavaaran ja Toivo Hyytiäisen jälkeen.
Olin maailmantilastossa sijalla 11,
kun polvivamma katkaisi valmentautumisen vuoden 1952 Helsingin
olympialaisiin.
Olin silloin 25-vuotias ja koko
aktiiviurheilijan ura päättyi siihen.
Koko koulutyövuosien ajan osallistuin vapaaehtoiseen urheilutoimintaan sen eri muodoissa.
Vaihda levyä! Urheilu pois ja
taideharrastukset tilalle,
sanoi minulle nyt jo edesmennyt
Kirsti-vaimoni ja kannusti maalausharrastuksen pariin. Sukurasitusta minulla ei varsinaisesti ollut,
jollei sellaisena pidetä runsaahkoa

arkkitehtien määrää suvussamme.
Kouluvuosinani Imatralla piirustuksenopettajana toiminut Riitta
Hannikainen yritti kaivaa minusta esiin taiteellisia taipumuksia –
onnistumatta siinä! Vaimoni, joka
toimi tekstiilityön opettajana Vuoksenniskan yhteiskoulussa, purki
luovuutensa tekstiilitaiteeseen ja
posliinimaalaukseen. Häneltä sain
vankkaa opastusta värien hallinnassa ja tasapainon tärkeydestä maalauksessa, mutta myös töihini kohdistuvaa asiallista kritiikkiä.
Aloitin maalausharrastuksen vesiväreillä ja vähitellen siirryin käyttämään myös öljyvärejä.Nyt maalaan pääasiassa acryl väreillä, jotka
ovat öljyä helppokäyttöisempiä.”
Märkää märälle!
Kehittäviä kursseja aloittelevillekin maalaustaiteen harrastajille on
toki ollut runsaasti tarjolla, mutta niihin osallistuminen on jäänyt
melko vähäiseksi. Maininnan ansaitsee kuitenkin erään virolaisen
taiteilijan pitämä kurssi Ruokolahdella v.1994.
Yksi käymistäni kursseista on
ollut ylitse muiden! Kun vaimoni
Kirstin kuoltua jäin yksin, ehdotti
tyttäreni, että hakeutuisin taiteilija
Osmo Visurin ohjaukseen Italiaan.
Visurilla oli casa Italiassa, Umbrian
maakunnassa pienessä Spellon kau-

pungissa. Siellä hän järjesti maalaustaiteilijoille kahden viikon mittaisia akvarellikursseja. Otin Visuriin
yhteyttä ja kerroin olevani harrastajamaalari. Pyrin sitkeästi mukaan ja
lopulta hän hyväksyikin minut evästäen: ”Tuot sitten kunnon pensselit
ja värit tullessasi, käsin valmistetun
paperin saat täältä, á 7,- euroa arkki.” Märkää märälle oli yksi Visurin
keskeisistä ohjeista akvarellimaalareille. Monena, monena päivänä
me oppilaat maalasimme vanhan
muurin äärellä seisten rehevää, vaikkakin vuoristoista umbrialaista maisemaa. Kiitostakin saimme erään
spellolaisen hotellin ravintolassa
järjestetyssä näyttelyssä.
Omien näyttelyiden
järjestämistä
en ole pitänyt tärkeänä. Harrastajamaalarille, jolla ei ole valmista ostajakuntaa, jo näyttelytilan vuokra
tekee hankkeesta kannattamattoman. Sen sijaan olen ollut mieluusti

mukana useita kertoja Espoon Sotaveteraanit ry:n harrastelija-maalareiden töiden yhteisnäyttelyissä.
Esillä on ollut sekä öljyvärein
maalattuja maisemia ja asetelmia että akvarelleja, joista monet Visurin
kurssin aikaisia töitä. Ehkä eniten
olen saanut kiitosta Kevät-nimisestä vesivärityöstä. Sitä on sanottu
unenomaiseksi ja hämyiseksi, myös
lyyriseksi. Monasti se olisi haluttu
ostaa minulta, mutta sitä en myy!
On kuitenkin tunnustettava, että
yksi omakin näyttely minulla on
ollut. Toimin vuosikymmeniä erään
vuoksenniskalaisen pankin valvojana ja sain asettaa pankin tiloihin
töitäni esille. Tutut jopa ostivat joitakin töitäni, mutta koskaan en taiteellani ole rikastunut. Maalaukseni
Ruokolahden kirkon vuonna 1872
valmistuneesta paanukattoisesta
kellotapulista on luovutettu Tapiolan seurakunnan ex-kirkkoherralle
Antti Rusamalle, joka on ollut vahva vaikuttaja yhdistyksessämme.

Lahjoina ja tuliaisina töitäni on
kulkeutunut ainakin Viroon, Ruotsiin ja Intiaan.
Kun vireys on hyvä,
työskentelen viikoittain kahtena,
kolmena päivänä, kunakin noin 2-3
tuntia. Nykyisin minulla on hyvät
työskentelytilat entisen luokkatoverini, nykyisen elämänkumppanini
omakotitalossa.
Maalaamisen jälkeen jää vielä
aika uudelle harrastukselle, kielten
opiskelulle. Työn alla on italia sekä
myös ranska, mikä ei enää kovin
helposti avaudu!
Lopuksi terveiseni kaikille
ikääntyville: KIINNOSTUKAA
JOSTAKIN ja hankkikaa asiasta
tietoa. Olipa aiheena postimerkkien
keräily, musiikki, kirjallisuus, shakin peluu ystävien kanssa, liikunta
- mikä tahansa - niin maailma avartuu, mieli pysyy vireänä ja ennen
muuta: elämänilo säilyy!
Helena Luukkonen

Korva on vain yksi osa kuulosta
Valistusjaostomme puheenjohtaja,
lääketieteen ja kirurgian tohtori Eero Akaan-Penttilä piti pääsiäisen
jälkeisen maanantaiesitelmän aiheenaan Ikä ja kuulo. Asia oli hänelle hyvin läheinen johdettuaan
Kuulonhuoltoliittoa vuosikymmeniä. Aihe kiinnosti myös veteraaneja. Sen aisti täydestä salista.
Kuulovammaiselle puhuminen
Suomessa on 300 000 kuulovammaista. Ongelman siitä teemme
me muut, jotka emme aina osaa
suhtautua kuulovammaiseen oikein. Tärkeätä on kiinnittää huomio katsekontaktilla, tai vaikkapa
olkaan koputtamalla, huonokuuloiseen henkilöön häntä puhuteltaessa. Puhuessa pitää näyttää omat
kasvot ja suu, jotta ilmeet ja huulten liike saadaan vahvistamaan sanomaa. Melu on häiriötekijä. Ei pidä huutaa, vaan puhua kuuluvasti,
hieman normaalia hitaammin ja
selvemmin. Väärinkäsitykset pitää oikaista heti, tarpeen vaatiessa
vaikka kirjoittamalla. Kun ihmisen
joku aisti heikkenee, terästäytyvät
muut, kuten näköaisti, jopa huulilta lukeminen. Peräti 90 prosenttia

kuuroistakin saa puheesta selvää,
kun heille puhuu niin, että kuulija
näkee puhujan suunliikkeet.
Korva ja kuulo
Kuuloaisti on paljon muutakin kuin
korva. Tosin korvakin ulko-, keski- ja sisäkorvineen, sekä monine
osineen on monimutkainen laite.
Se johdattaa silti vain äänet sisään
tärykalvon, vasaran, alasimen ja
jalustimen kautta päämme tietokoneeseen, joka meillä kaikilla ottaa
monin aistein tiedot sisään ja jalostaa niitä. Viestinnässä on mukana
myös monia ei-kielellisiä seikkoja,
kuten ilmeet, eleet, asenne, puheen
sävyt ja äänenvoimakkuus. Myös
puhujan ulkonäkö vaikuttaa kuulijaan. Esimerkiksi laivaston upseeri univormussaan saa helposti
naiskuulijat tarkkaavaisiksi. Samoin kielellisessäkin viestinnässä on paljon näköön perustuvaa,
kuten kirjoitusta ja viittomakieltä.
Vasta sitten tulee kuullun puheen
ymmärtäminen.
Kuulo heikkenee iän myötä,
eikä siihen ole lääkettä.
Viisikymmenvuotiaista joka kol-

mannella on kuulovaikeuksia, kahdeksankymppisillä jo kaikilla. Ensin häipyvät korkeat äänet, kuten
heinäsirkat ja pikkulinnut. Me havahdumme yleensä vasta sitten, kun
muiden puheen kuuleminen alkaa
tuottaa vaikeuksia.
Kuulokojeet
Suomessa asennetaan 12 -13 000
kuulokojetta vuosittain. Määrä on
pieni muihin Pohjoismaihin verrattuna. Laitteiden kirjo on suuri. Hinnat ovat tuhannesta eurosta
ylöspäin. Kuulokoje vaatii laitteen
hankkineelta uutta asennetta, samoin koko lähipiiriltä. Laitteen havainnoimista vaikeuttaa sen piilottaminen, esimerkiksi kampauksen
alle. Jos käyttäjä pitää kojeen näkyvissä, on vastapuolenkin helpompi
toimia niin, että sanoma saadaan
perille.
Lukuisista kysymyksistä saattoi
päätellä, että saamme jatko-osan
aiheesta myöhemmin. Esimerkiksi
tinnitus ja tasapainoaisti jäivät kokonaan käsittelemättä ajanpuutteen
vuoksi.
Martti Nurmisalo
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Ilmari Pimiä tulkitsi kotinsa
menettäneiden evakkojen tuntoja
Ne tarhat unelmissa aukeaa,
kun hämy hiipii pitkin aavikoita
ja varjot hyväilevät raunioita,
angelus äänet rauhaan raukeaa.
Näin alkaa Ilmari Pimiän ensimmäinen runo Luostaritarha jota
hän tarjosi Nuori Voima -lehteen
vuonna 1918. Runo palautettiin tylysti huomautuksella:”Runo on liian hyvä vasta-alkajan työksi, emme
voi julkaista.” Vasta suurten selittelyjen ja todistelujen jälkeen se anteeksipyyntöjen kanssa julkaistiin.
Ilmari Pimiä syntyi Kivennavalla 19.6.1897, kaksitoistalapsisen sisarusparven nuorimpana. Isän, koulumestari ja suntio Mikko Pimiän
sukujuuret suuntautuivat suoraviivaisesti Pimiän suvun kantaisään,
1500-luvulla syntyneeseen Matti
Pimiään. Ilmarin onnellinen lapsuus kului Kivennavan kirkonmäellä. Vanhemmilla oli silloin aikaa
lapsilleenkin. Kotona luettiin paljon. Iso kirjahylly salissa ja kunnan kirjasto samassa talossa olivat
ahkerassa käytössä. Monet kesät
Ilmari vietti äidin synnyinseudulla Inkerinmaalla, Pietarin miljoonakaupungin läheisyydessä. Enon
mukana pääsi tutustumaan silloisen
Venäjän pääkaupunkiin, jossa näki
tsaariperheenkin seurueineen, sekä
paljon muuta ihmeellistä.
Ensimmäiset vaatimattomat
runot syntyivät noin kahdentoista
ikäisenä. Innoittajana oli kotiseutua ympäröivä luonto. Kansakoulun jälkeen Ilmari jatkoi opiskelua
yhdessä Iivar-veljen kanssa Terijoen yhteislyseossa, jossa vanhin
veli oli uskonnonlehtorina. Punaiset
vangitsivat Iivarin 17.1.1918 ja murhasivat hänet Valkjärvellä. Tullessaan ylioppilaaksi 1916 oli Ilmarin
varattomana poikana alettava etsimään itselleen elinmahdollisuuksia. Itselle oli selvinnyt, että runoja
rustaamalla ei tässä maassa elä. Oli
hankittava muita töitä, Armeijan
jälkeen, oltuaan ensin jonkun aikaa
tullilaitoksen palveluksessa, päätti Ilmari hyödyntää äidin puolelta
saamiaan taiteellisia taipumuksia
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ja aloittaa opinnot Ateneumissa valmistuakseen kuvaamataidon
opettajaksi.
Tällöin Ilmari pääsi
tutustumaan tulenkantajiin, joiden joukkoon
hän kohta liittyi. Tutustuminen oli helppoa sillä olihan hän
ja Olavi Paavolainen
jo vuonna 1917 perustaneet viisihenkisen
Kivennavan taiteilijaseuran. Seuran muut
kolme jäsentä olivat
sukulaistyttöjä. Tulenkantajat oli taas
1920-luvulla vaikuttanut kirjailijaryhmä,
joka pyrki ohjaamaan
suomalaista kirjallisuutta uusille urille,
lähemmäksi EuroopIlmari Pimiä Olavi Paavolaisen kodin Vienolan
paa. Ryhmällä oli oma
tekolammen rannalla. Kuva kirjasta: ”Jäivät
samanniminen lehti.
seudut rakkahimmat”
Ryhmään kuului tunnettuja lyyrikoita, mm.
Uuno Kailas ja Yrjö Jylhä. Sekä Viipurissa. Näin jäi kuudes kokoelprosaisteja, kuten Mika Waltari ja ma julkaisematta.
Olavi Paavolainen. Viimeksi maiKarjalan menetys oli raskas isku.
nittu kokosi ympärilleen sisäpiirin, Ollessaan paluumatkalla rintamaljohon Ilmarikin kuului.
ta pitkänäperjantaina 22.3. 1940,
Hurmioituminen, kaukomaat ja kirjoitti Ilmari runon Karjalalle.
nykyhetken palvonta olivat tulen- Runon viimeinen säkeistö kuului:
kantajien keskeisiä tunnusmerkkejä. Mikään poliittinen ryhmä se
Kaipuun sinikukkarinne
ei ollut, vaan siihen kuului lähelKarjalassa aina lie –
lä AKS:aa olevista piireistä aina
kultamuistot, käykää sinne,
tiukimpiin vasemmistolaisiin asti.
vaikka tiemme kunne vie!
Talouspula, kaupallistuminen ja
mielipide-erot olivat sitten ne syyt,
Proosaakin Ilmari yritteli jo nuojotka hajottivat ryhmän 1930-luvul- ruusvuosinaan kirjoittaa. Vuonna
le tultaessa.
1919 julkaisi Suomen Kuvalehti paValmistuttuaan kuvaamataidon ri hänen novelliaan. Vuonna 1942
opettajaksi 1926 toimi Ilmari eri ilmestyi yhdessä Olavi Paavolaioppikouluissa Tampereella, Viipu- sen kanssa kuvateos Rakas entirissa, Imatralla ja Helsingissä aina nen Karjala. 1980 ilmestyi vielä
vuoteen 1965, jolloin jäi täysin pal- muistelmateos:”Jäivät seudut rakvelleena eläkkeelle. Tuona aikana kahimmat”.
ilmestyi myös viisi runokokoelmaa,
Sodan jälkeen Ilmari joutui koKesällä 1937 Keski-Euroopan mat- tinsa menettäneiden karjalaisten
kalla hahmottui jälleen uusi koko- taholta lukuisten runopyyntöjen
elma. Käsikirjoitus tuhoutui kui- kohteiksi. Tällaisten tekstien setenkin tulipalossa talvisodan alussa pittämistä hän piti raskaana. Kun

kukkokaan ei käskien laula, niin
tässäkin joutui päivästä toiseen
odottamaan sopivaa mielentilaa.
Onneksi inspiraatio aina löytyi ja
kirjoitus sai mieleisensä muodon.
Kun Olavi Paavolainen vielä eli,
pyysi hän usein tältä kritiikkiä. Ystävyys Olavi Paavolaisen kanssa
säilyi tämän ns. takinkäännöstäkin
huolimatta aina Olavin kuolemaan
asti vuoteen 1964. Ilmarin elämä
jatkui vielä neljännesvuosisadan.
Tuonen päivä tuli vasta 22. marraskuuta 1980.
Ilmari Pimiän runot ovat myös
innoittaneet säveltäjiä. Useampi
sävellys on tehty runosta jota kirjoittaja itse piti parhaimpanaan. Sen
loppuosa kuuluu:
Ne lentää, laumat lumivalkeat,
ja suurten merten taakse katoovat.
Ma rinnassani tunnen riemun
salaa:
kuin linnut tumman veen
elämä murheineen
noin katoo – eikä enää koskaan
palaa!
Veijo Pimiä

KARJALA KALLIS
Karjala kaunis,
Karjala kallis,
ah, miten haikeesti lauluni
soi nyt!
Niin, sua muistan,
niin sua kaipaan –
riemuita ei runon kantele
voi nyt.
Lapsuuden kehto,
kiittelen sua,
vaikka ei kuulisi ihminen
kukaan!
Iäti itkee,
iäti huokaa
sieluni kärsimäs vääryyden
mukaan.
Voi miten rakkaat,
voi miten armaat
oli ne Karjalan kultaiset
kunnaat!
Voi miten raskaat,
voi miten harmaat
ovat ne Karjalan maksamat
lunnaat!
Ilmari Pimiä

Pikapuhelu
Veteraani Jaakko Peltola, pikkulinnut ovat laulaneet, että sinulla
oli huono onni hammaslääkärissä. Mitä siellä tapahtui?
Menin paikkauttamaan alaleuan
lohjennutta hammasta. Lääkäri teki työtään ja huomautti, ettei tarvitse pitää suuta kovasti auki, kun
on kysymys alaleuan hampaasta.
Minulle tuli nielemisvaikeuksia ja
leukanivelissä alkoi tuntua kipua.
Yritin selittää asiaa. Lääkäri sanoi,
että yritetään kestää, kun on aivan
viimeistely jo menossa. Silloin se
tapahtui, leuka meni sijoiltaan.
Yrittikö lääkäri saada leukaa paikoilleen?
Yritti ja itsekin yritin, mutta ei se
onnistunut. Minulle annettiin kiputabletti, jota en millään tahtonut
saada niellyksi. Jollakin tavalla ne
naiset sen saivat menemään alas.
Lääkäri sanoi, että kyllä tämä
on kirurgin asia. Tilattiin taksi ja
lääkäri kirjoitti lähetteen Töölön
sairaalaan.

Mutta pitääkö meidän tavanomaisen hammaslääkäripelon lisäksi pelätä nyt myös leuan loksahdusta?
Ei tarvitse pelätä! Pahoittelen, että veteraani Peltolalle tuli tuskallinen kokemus. Kollega toimi kyllä asiallisesti. On viisasta mainita
anamneesitiedoissa tai suoraan hoitavalle hammaslääkärille nivelen
”löysyydestä”. Iän mukana atrofia
eli kuluminen voi muuttaa nivelen
rakennetta.
Onko hammaslääkärikoulutuksessa annettu ohjeita tällaisten
tapausten varalle?
Kyllä hammasklinikalla nämä tapaukset opetetaan. Päivystyskursseilla ne vielä kerrataan. Vaikeus
on se, että käytännössä tapauksia on
vähän. Vanha sanonta on ”Übung
mahcht den Meister”, harjoitus tekee mestarin.
Niilo Ihamäki

Olitko taksissa suu auki?
Olin, suu oli sepposen selällään auki, niellä en voinut ja kuolaa valui
leukaperistä. Puhua en voinut ja
olisi tilanne kyllä naurattanutkin,
vaikkei ollut nauruun aihetta enkä
pystynyt nauramaankaan.
Sairaalassa sitten sait avun?
Kyllä. Siellä sanottiin, että mennään
tuonne leukahuoneeseen, siellä on
lääkäri valmiina. Nuori naislääkäri otti kaksin käsin oikeat otteet ja
helposti naksautti leuat paikoilleen.
Kaikki kivut lakkasivat heti.
Hammaslääkäri Arja Pöntys, onko sinun potilaillesi tapahtunut
tällaista?
Ei minulle ole sattunut samanlaista
potilastapausta. Muistan kyllä kaksi
potilastani, jotka ensi kerran tullessaan ilmoittivat, että heillä on ”löysät” leukanivelet ja toivoivat varovaista hoitoa. Hoidin heitä monta
vuotta eikä mitään sattunut.

Rintamaoloissa hampaita
hoidettiin avotaivaan alla
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Kirjallisuus

Antti Tuurin matkassa Istanbuliin
Antti Tuuri:
Bospor Express
Otava
202 s.

Antti Tuuri kertoo uudessa kirjassaan Bospor Express matkastaan
Suomesta Istanbuliin ja takaisin.
Hän kulkee turkkilaiskirjailija Ahmet Hamdi Tanpinarin mukaan nimettyyn kirjafestivaaliin omasta
toiveestaan junilla ja laivoilla, joita
hän pitää sivistyneempinä kuin lentokoneita. Tuuri sanoo, että hän on
jo nähnyt ne maailmankolkat, joihin hän on halunnut, eikä hänellä
ole enää mikään kiire. Joten Bospor
Express on lähinnä kuvauksia junamatkoista itäisen Euroopan halki.
Hän ylittää muun muassa Puolan,
Romanian ja Bulgarian rajat, ja hänet monesti herätetään öiseen rajatarkastukseen.
Tuuri keskittyy nimenomaan kuvailemaan omaa matkaansa. Hän
ei juuri kuvaa matkanteolle vähäpätöisiä seikkoja, kuten maisemia.
Hän keskittyy kertomaan ja kuvailemaan hyvin yksityiskohtaisesti
matkaansa, kuten sitä, kuinka hän
jokaisessa junassa etsii oman istumapaikkansa ja millaiset ovat junan
saniteettitilat. Hän kertoo aterioistaan tarkasti ja hänen jokaisen päivänsä ja yönsä kulku tulee lukijalle
selväksi.
Tuurille ihmiset ovat tärkeitä ja
hän kuvailee konduktöörejä ja kans-

samatkustajiaan tarkasti. Hänen
tekstiään lukiessa lukija huomaa,
että hän puhuu paljon ja mielellään
kaikille vastaantuleville, vieraille
ihmisille. Hänen kanssakäymisiään leimaa myös se, että hän varoo
puhumasta saksaa tai englantia ihmisille, jotka eivät niitä puhu, jottei
häntä luultaisi vahingossakaan saksalaiseksi tai amerikkalaiseksi. Hän
varoo herättämästä mahdollisia pahoja sotamuistoja balkanilaisissa
ja täten puhuu mieluummin sitten
suomea. Toisaalta hänen hyvät saksan ja englannin taitonsa auttavat
häntä solmimaan jatkuvasti uusia
tuttavuuksia.
Tuurin kertomasta huomaa, kuinka hän on kokenut matkaaja ja nähnyt jo paljon. Hän katsoo ihmisiä
ymmärtävällä lempeydellä ja näkee
heidät juuri sellaisina kuin he ovat,
ilman teeskentelyä. Hän kohtaa
matkallaan muutamia hankaluuksia ja hämmennyksen aiheita, mutta
ei koskaan vaivu epätoivoon vaan
ratkaisee ongelmat rauhallisella
logiikalla. Kaiken kaikkiaan Bospor Express on nopeaa, mukavaa
luettavaa vaikka olisinkin toivonut
enemmän kuvailua ja vähemmän
irrallisilta tuntuvia yksityiskohtia.
Nora Luoma

Sosiaalijaosto järjestää Helsingin SV -piirin tukeman päivän retken

TORSTAINA 19.9.2013 LAMMINNIEMEN
VAPAA-AJANKESKUKSEEN SOMEROLLE
Lähtö Tapiolan kulttuurikeskuksen edustalta klo 9.00 ja paluu n. klo 17.00.
Ilmoittautumiset Anja Hakaselle, puh. 0400 802 831 tai sähköpostitse ahakane2@welho. com

KUNTOUTUSLOMA VIIMSI SPAssa 8–14.12.2013
on sosiaalijaoston tukema ja se on tarkoitettu tunnuksen omaaville veteraaneille puolisoineen.
Etusija jäsenillä, jotka eivät aikaisemmin tänä vuonna ole osallistuneet vastaavaan kuntoutukseen.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset viimeistään 15.10.2013 mennessä Pertti Sirénille,
puh. 044 030 3142 tai Helena Luukkoselle, puh. 050 593 3751.
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K u va : M at t i K a lt o k a r i

Maanpuolustushenki ja maailmankatsomus

Reilun vuoden Espoon hiippakunnan piispana toiminut Tapio
Luoma oli esiintymässä Tapiolassa veteraaneille huhtikuussa
2013.
Piispan juuret ovat Etelä-Pohjanmaalla. Hänet on valittu vuoden papiksi, mikä näkyi ja kuului
selkeässä ja mietityssä esitelmässä,
jonka nimenä oli Kristillisen uskon
merkitys maanpuolustushengelle.
Maan suurin päivälehti oli julkaissut edellispäivänä parin aukeaman
artikkelin sotapappien toiminnasta
jatkosodassa. Yleisö oli lehtensä
lukenut kriittisin silmin. Perusväittämä, sotapappien puheista löytynyt
Suomen sotatilanteen vertaaminen
Vanhaan Testamenttiin ja Lähi-idän
nykysanastoon, todettiin hyvin pieneksi osaseksi pappien sota-ajan
työstä.
Kristinuskon näkemys elämästä on, että kaikki elämä on lahjaa.
Meiltä ei ole kysytty, mihin tilanteeseen synnymme. Johtopäätöksenä syntymisestä on siis kiitollisuus,
eikä tyytymättömyys ja katkeruus.
Kiitollisuus johtaa vastuullisuuteen.
Raamatun sanoin Herra Jumala
asetti ihmisen Edenin puutarhaan
viljelemään ja varjelemaan.
Maanpuolustushenki on piispa
Luoman sanoin ”Kiitollisuudesta

nouseva vastuullinen asenne, joka
haluaa puolustaa
yhteisiä arvoja ja
elää niitä todeksi,
ilman ulkoista pakkoa”. Silloin moniarvoisuudesta nousevat jännitteetkin
halutaan selvittää
itse keskenämme,
köyh i m p i ä k ä ä n
unohtamatta. Maailmankatsomuksen
merkitys korostuu
demokraattisessa
yhdenvertaisuudessa, jossa vallitsee
sanan- ja ajatuksenvapaus. Piispa
tiivisti: ”Maanpuolustushenki on
aina maailmankatsomus”.
Mitä puolustetaan?
Puolustetaan tervettä itsekkyyttä.
Kateus on ”Surua siitä hyvästä,
mitä toisella on.” Tämä voi johtaa
väärään kilpailuun ja vallanhaluun.
Maanpuolustushenki nousee yksittäisen ihmisen sisimmästä. Tämä
on tärkeää myös tänään, jolloin näkemykset ja kokemukset yhteisestä
elämästä ovat ohenemassa. Elämä
on jokaisen yksilön oma projekti,
väitetään. Sellainen ajattelu johtaa
individualismiin sanan huonossa

merkityksessä. Onko enää lainkaan
yhteistä elämää? Kristillisessä ihmiskäsityksessä korostetaan persoonan merkitystä. Oma minä on
ihmissuhteiden muovaama.
Suurin uhkamme on välinpitämättömyys. Sota ja sen syyt on seurausta ihmiskunnan kyvyttömyydestä tulla toimeen rajallisuutensa
kanssa. Tulevat sodat kylvetään
nyt. Synti on sen unohtamista, miten Jumala odottaa ihmisen elävän
itsensä ja toisten kanssa. Sovitus
taas antaa uuden alkamisen mahdollisuuden. Se ei perustu ihmisen
kyvykkyyteen tai osaamiseen, vaan
on Jumalan lahja.
Kristikunta on nähnyt puolustussodan historiassa oikeutettuna.
Kristinuskolla on silloinkin merkitystä siinä, että se kannustaa työskentelyyn, varjelee lamautumiselta
ja auttaa jaksamaan. Puolustustahto
toimii henkisenä selkärankana, jota
vihollinen koettaa nujertaa.
Kirkon merkitys viime sotien aikana oli sotilaiden sielunhoidossa,
kaatuneitten huollossa ja erityisesti
sodan jälkeen, vastoin valtavirtaa,
veteraanien asian omaksi ottamista.
Kristinusko ohjaa luottamaan Jumalaan rukoillen. Kävi miten kävi,
tulevaisuus on Jumalan kädessä,
tiivisti piispa Tapio Luoma sanomansa.
Martti Nurmisalo

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

Medsun Oy

050-55 66 866
MEDSUN OY tuo auringon jokaiseen käyntikertaan
WWW.MEDSUN.FI
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JARINKO

Kabanovintie 115, 02400 Kirkkonummi
puh. 050 – 4437 940

MAKEN AUTOKOULU
Iso Omena
Piispansilta 11 A, 02230 Espoo
puh. 09 – 8032 107

TÄYSTORJUNTA EDBERG

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

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

AUTOHUOLTO CARMAX
Munkinkuja 6, 02400 Kirkkonummi
puh. 050 – 3471 660

K-SUPERMARKET
KULINAARI
Kamreerintie 3, 02770 Espoo
puh. 09 – 8676 200

PROMECACONSULTING OY
Kirkkonummi

LVIS-EKBLAD

Myllypellonkuja 18, 02150 Oitmäki
puh. 0400 – 777 840

SISUSTUS OY LEHTOKARI
Ollaksentie 9, 02940 Espoo
puh. 0400 – 353 953

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

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

Fysikaalinen hoitolaitos

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

YHTYNEET INSINÖÖRIT OY
Kutojantie 11, 02630 Espoo
puh. 09 – 4520 600
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TAPIOLAN OTSO APTEEKKI
Apteekkari Juhani Isomeri

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

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

Espoon KTK Oy kaikille Teille jo vuodesta 1959
www.espoonktk.fi

Sykettä Syksyyn – Låt Hösten Pulsera 2013
Kahvitilaisuus klo 14.00 päälämpiössä
Juhla klo 15.00 alkaen salissa
Tilaisuus kestää n. klo 17.00 asti
Sykettä Syksyyn – Låt Hösten Pulsera on perinteinen espoolaisten senioreiden syysjuhla, jossa
seniorijärjestöt näyttävät osaamistaan ja elämäniloaan. Ohjelmassa on muun muassa juhlapuheita sekä
seniorijärjestöjen laulu- ja tanssiesityksiä. Tilaisuudessa julkistetaan vuoden 2013 Espoon eläkeläinen.
Aika		
Paikka		
Järjestäjä
Hinta		

13.10.2013 klo 14.00 - 17.00
Espoon kulttuurikeskus, Tapiolasali, Kulttuuriaukio 2 02100 Espoo
Espoon vanhusneuvosto / Äldrerådet i Esbo
Vapaa pääsy (tapahtumaan järjestetään bussikuljetus)

Keskiviikkotanssit Tapiolassa
Tanssia elävän musiikin tahdissa Espoon kulttuurikeskuksessa.
Ke 18.9./23.10./ 20.11. klo 14.00
Aika		
Paikka		
Järjestäjä
Hinta		

18.9.2013 klo 14.00 - 20.11.2013 klo 16.00
Espoon kulttuurikeskuksen päälämpiö
Espoon Sotaveteraanit ry.
Ovimaksu 3€
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APUA - kuljetusapua!
Olen 96-vuotias espoolainen veteraani, jolle sattui tapaturma viime vuoden elokuun alussa. Vaikeaan lonkka- ja reisiluun murtumaan
sain ensiavun TYKS:issä, josta minut siirrettiin samana päivänä Jorvin sairaalaan. Täällä, parin päivän
tuskaisen odotuksen jälkeen tehtiin
leikkaus, joka onnistui hyvin, mutta
aiheutti pari pientä komplikaatiota
(2 infarktia, keuhkokuume, munuaisaltaan tulehdus ja sairaalabakteeri), jotka pidensivät sairaalassaolon ajan reilusti yli kuukauden
mittaiseksi.
Hienoa oli, että Jorvissa fysikaalinen kuntoutumiseni aloitettiin
heti – kiitos Jorvin hyvän hoidon
ja erään nuoren miespuolisen kuntoutushoitajan. Kävi toki selville,
että mm. ikäni vuoksi paraneminen
veisi aikaa ja tulisin tarvitsemaan
ulkopuolista apua, mm. kuljetuksissa. Kun ennen tapahtumaa olin
hoitanut lähes kaiken itse, osallistunut innolla veteraanitoimintaan
(Espoon Sotaveteraanit ry:n hallitus, naisjaoston johtokunta, kuoron
kahvipalvelu jne.) ja hyödyntänyt
Tapiolan palvelukeskusta monipuolisesti, olin yhtäkkiä tilanteessa,
jossa olin vankina neljän seinän
sisällä, seuranani vain kivut.
Liikkuminen ilman saattajaa ja/
tai kyytiä oli lähes mahdotonta, ja
tilannetta vaikeutti vielä muut sairauteni sekä asuminen hissittömän
talon kolmannessa kerroksessa.
Tässä tilanteessa hain kuljetus-

tukea. Parin kuukauden kuluttua
hakemuksen lähettämisestä kävi
ilmi, ettei hakemusta löytynyt. Kuljetuspalvelusta vastaava kaupungin
sosiaaliohjaaja kävi kotonani selvittämässä asumis- ja liikkumistilannettani ja näin lähti toinen hakemus
vammaiskuljetuspalveluun. Neljän
kuukauden kuluttua tuli kielteinen
päätös, jossa suositeltiin muuttamista portaattomaan taloon, jossa
on hissi. Mistäpä sellaisen olisin
Espoossa hetkessä saanut? Päätöksen perusteluna oli myös se,
että vammani saattaisi vuodessa
parantua, vaikka Jorvista saadussa lääkärintodistuksessa selvästi
todettiin vammani olevan pysyvä.
Sosiaaliohjaajan kanssa käydyssä
keskustelussa olin kysynyt myös
mahdollisuudesta määräaikaiseen
kuljetustukeen tätä kaukaista mahdollisuutta silmälläpitäen.
Liikkuminen runsaslumisessa
Tapiolassa oli hankalaa, bussiin
nousu riskialtista ja portaissa liikkuminen epävarmaa (mm. ajoittaisen huimauksen johdosta). Esimerkkinä liikkumisestani olkoon
itsenäisyyspäivän juhlaan osallistumiseni, jonne kävely (500 m)
mennessä onnistui saattajan avulla,
mutta paluu tärkeästä juhlastamme
tyssäsi juhlan aikana pyryttäneeseen lumeen. Siinä seisoin yhtäkkiä
rollaattorini kanssa keskellä lumikasoja, ei paluuta taakse, ei eteen
ja tilanteesta selvisin vasta kun
avukseni tuli ryhmä nuoria, jotka

sananmukaisesti kantoivat minut
ja rollaattorini kinosten keskeltä.
Lisää papereita, uusi lääkärintodistus, jossa oli lisätietoja terveydentilastani ja onneksi tehtiin
uusi liikkumistilanteeni tarkastus
fysioterapeutin toimesta, miten kävelen, missä bussipysäkit sijaitsevat
nyt (Tapiolan keskustan remontti
pidensi matkaani esim. palvelukeskukseen) jne.
Tällä kertaa oli kyse valituksesta
Espoon sosiaalilautakuntaan. Kului jälleen pari kuukautta ja sain
yllätyksekseni kuulla, ettei valitusta
tulla hyväksymään. Tärkeä perustelu kielteiselle päätökselle ole, ettei
valitukseni sanamuoto ollut oikea.
Millainen sen sitten olisi pitänyt
olla? Selitystä en mistään papereista
löytänyt.
Tässä tilanteessa ja ystävällisten
henkilöiden opastuksella uusi korjattu versio valituksesta lähetettiin
ja sain viimein yhdeksän kuukautta tapaturman jälkeen myönteisen
päätöksen kuljetustuesta 6.6.2013.
Tosin, päätöksen päivämäärän mukaan se oli myönnetty jo 1.4.2013.
Mitäpä siitä, kuljetuslupa tuli ja nyt
voin olla palauttamassa kuihtuneita
sosiaalisia kontaktejani, olla mukana veteraanien toiminnassa ja voin
myös hoitaa asioitani itsenäisesti.
Hitaita ovat Espoon sosiaalitoimen kiireet!!

Syysretki Hilaan torstaina 17.10.2013
Lähtö Espoon aseman pysäkiltä klo 9.00, Viherlaakso 9.15, Leppävaara 9.20,
Tapiolan uimahallin parkkipaikka 9.30.
Paluu klo 14.30 samaa reittiä.
Retki on maksuton.
Ilmoittautuminen:
Espoon Sotaveteraanien toimistoon puh. 09 452 5721 arkisin klo 9–12.
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Anni Apunen

Veteraanihaastatteluja sisältävien
C-kasettien digitalisointi
Espoon kaupunginmuseosta löytyi
”perinneselvityksessä” noin kaksi
vuotta sitten yli 70 C-kasettia, jotka sisälsivät veteraanihaastatteluja. Pitkäaikaisen säilytyksen aikana tällaiset kasetit voivat tuhoutua
käyttökelvottomiksi. Siksi oli tarpeen ryhtyä nopeisiin toimenpiteisiin, joilla voitiin varmistaa kasettien arvokkaan sisällön säilyminen.
Kasetit oli nopeasti digitalisoitava.
Se työ on nyt tehty.
Kun museolla ei ollut käytettävissään riittävää määrärahaa

digitalisoimisen toteuttamiseen,
ryhdyin etsimään rahaa muualta.
Käännyin kauppias Toni Pokelan
puoleen löytääkseni osarahoittajan
digitalisointitoimenpiteen toteuttamiselle. Kauppias Pokela on Iso
Omenan yrittäjäyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja. Tällainen
yrittäjäyhdistys toimii useissa Suomen kauppakeskuksissa.
Pokela kertoo, että yhdistyksen hallituksen käsitellessä tukipyyntöämme sen kaikki jäsenet
suhtautuivat erittäin myönteisesti

anomukseemme. Yhdistys päätti
maksaa puuttuvan rahasumman kokonaisuudessaan ja katsoi tällaisen
toiminnan olevan erittäin arvokasta. Hallituksen jäsenet ymmärtävät
hyvin veteraanityötä ja sen tarpeita,
Pokela toteaa.
Iso Omenan yrittäjäyhdistys pyrkii jatkuvasti parantamaan vanhusväestöön suunnattuja palveluitaan.
Nyt jo ”Omena-emäntä” avustaa
tilauksesta kaupankäyntitapahtumassa apua tarvitsevia asiakkaita.
Olli Sorvettula

Lumipukuinen sotilas patsaaksi

K u v aT: M at t i K a lt o k a r i

Älkää valitko talvisodan muistomerkiksi sellaista tekelettä, josta
pitää kysellä mikä se on. Jos Suomesta löytyy vielä kuvanveistäjä,
joka osaa tehdä näköistaidetta, niin
pyydetään häntä tekemään näköispatsas lumipukuisesta talvisodan
sotilaasta. Kunnia heille talvisodan
sankareille.
Veikko K. Puhakka

Hesperian puistossa sijaitsevat entisten
presidenttien patsaiden kaltaiset teokset
eivät kirjoittajan mielestä sovi talvisodan
muistomerkiksi
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Sosiaalijaosto
Espoon kaupungin
veteraanipalvelut v. 2013
Osoite: Espoon sosiaali- ja terveystoimi
Veteraanipalvelut
PL 2311, 02070 Espoon kaupunki
Kuntosuunnittelijat
Puh. 09 816 42380, arkisin klo 12.00–15.00

Palvelut

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

Kotihoitopalvelut

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

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

Fysikaalinen avokuntoutus

Lääkärin lähetteellä saadusta avokuntoutuksesta korvataan tunnuksen omaavalle sotaveteraanille toistaiseksi enintään 500 euroa per vuosi. Itse maksetusta laskusta tulee selvitä Kelan taksojen
mukaan saatu korvaus. Jäännössummasta voi tehdä korvausanomuksen kuntoutussihteerille.
Viralliselle omaishoitajalle ja pienituloiselle veteraanin leskelle ja yhdistyksessä
aktiivisesti toimivalle jäsenelle korvaus
on 250 euroa.
Poikkeustapauksessa ilman lääkärin lähetettä otetun fysikaalisen hoidon laskun
summasta vähennetään Kelan-korvausosuutta yksi seitsemäsosa.
Merkitkää pankkitilinne numero hakemukseenne!
Oulunkylän veteraanikuntoutukseen
hakeudutaan Pertti Sirénin kautta. Hän
antaa hakijalle tarkemmat ohjeet ja maksusitoumuksen, jonka perusteella Oulunkylän kuntoutus laskuttaa suoraan
yhdistyksen sosiaalijaostoa. Oulunkylän
ajanvarauksen numero on 09 7282475 arkisin klo 8–12.

Jalkahoidot

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

Lääkekorvaukset

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

Silmälasit

Espoon kaupunki korvaa espoolaisen
veteraanin silmälasilaskusta 100 euroa.
Yhdistyksen sosiaalijaostolta voi veteraanijäsen saada lisäavustusta silmälasihankintaan 250 euroa joka toinen vuosi. Jäljennös kaupungille lähetetystä laskusta
pankkitilitietoineen toimitetaan kuntoutussihteerille. Espoon ulkopuolella asuva
veteraanijäsen! Jos olet saanut osakorvausta omalta asuinkunnaltasi, mainitse siitä yhdistyksen kuntoutussihteerille lähetettävässä anomuksessa.
Laskussa mahdollisesti olevaa lääkärinpalkkiota ei korvata.

Kylpyläkuntoutukset

Kylpyläkuntoutuksista ilmoitetaan Espoon Sotaveteraani -lehdessä ja Länsiväylässä. Sosiaalijaoston tuen suuruus
vahvistetaan vuosittain. Vuonna 2013
se on veteraaneille 60 % ja veteraanien
puolisoille ja leskille 30 %, kuitenkin
enintään 230/115 euroa.

Siivous- ym. avustajatoiminta

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

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

SA-kuva
Usein näemme eri julkaisuissa sodanaikaisia kuvia, jotka on nimetty
kirjainyhdistelmällä SA. Kuvanottaja ei ole Sakari Aarnio, vaan lyhenteellä tarkoitetaan Suomen Armeijan virallista kuvausorganisaatiota.
Suomen puolustusvoimien yleisesikuntaan perustettiin 6.10.1925
erillinen kuvatoimisto, tehtävänä
ohjesääntöjen edellyttämien kuvien
otto ja valmistus. Päälliköksi määrättiin vänrikki Heikki Parkkonen, joka oli kuvausalan johdossa
kuolemaansa, eli 14.7.56 asti, toki
ylennettynä everstiluutnantiksi.
Vuodesta -28 alkaen liitettiin kuvatoimistoon myös elokuvaus.
YH -harjoituksiin ei osallistunut lainkaan organisoitua kuvausta.
Talvisodan käynnistyttyä tulikin
kiire kutsua mukaan valokuvaajia
Olavi Gunnari, Tuovi Nousiainen, Ukko Ovaskainen, Paavo
Poutiainen, veljekset Matti ja Otso Pietinen sekä elokuvaajat Erik
Blomberg ja Alvar Hamberg saivat
tehtäväkseen palvella isänmaataan
kamerat käsissään. Talvisodan aikana arkistoitiin puolustusvoimien
arkistoon noin 10 000 kuvaa.
6.6.1941- siis jatkosotaan - perustettiin 9 tiedotuskomppaniaa
Saksasta saadun mallin mukaan.
Saksasta hankittiin myös jonkin
verran asianmukaista kamerakalustoa. Jokaisella maavoimien armeijakunnalla oli oma TK -komppaniansa, samoin Ilmavoimilla
ja Merivoimilla. Komppanioiden
määrävahvuus oli vain 9-40. Kuvaajien lisäksi komppaniassa oli
toimittajia, kirjailijoita, runoilijoita,
taidemaalareita ja rintamakuuluttajia sekä muuta teknistä henkilöstöä.
Tiedotuskomppanioiden henkilöstö oli keskimäärin 10 vuotta vanhempaa kuin muut palvelukseen
kutsutut. Valtaosa oli reservin upseereita tai sotilasvirkamiehen pukimia käyttäviä aliupseereita. Joukolla oli käytössään autoja ja moottoripyöriä. Kuvatut filmit lähetettiin
yleensä Päämajaan kehitettäväsi.
Mukana oli täytetty kuvaseloste.

Kim Borg oli yksi tuotteliaimmista TK-kuvaajista. Myöhemmin hän
ansioitui oopperalaulajana.

Joissakin kiireellisissä tapauksissa prosessoitiin filmit kenttälaboratorioissa.
Otso Pietinen loi mainion arkistointimenetelmän, jonka ansiosta
monet artikkelit ja kirjat ovat löytäneet kuvituksensa vielä näinä päivinä. TK -valokuvaajia (tai vastaavia)
oli rintamillamme noin 130.
Kuvaajia ohjeistettiin kuvaamaan
taistelutilanteiden lisäksi sotahistoriallista sekä kansantieteellistä
materiaalia. Taistelujälkien kuvaamisessa kehotettiin käyttämään hienotunteisuutta omien sekä vihollisten kaatuneita kuvattaessa. Sotatoimialueella kuvaus oli luvanvaraista,
mutta paljon rintamilla kuvattiin
omatoimisestikin, ”luvatta”. Myös
nämä otokset muodostavat mielenkiintoisen kokonaisuuden.
TK -kuvaajien otoksista on kertynyt noin 170 000 kuvan upea arkistokokonaisuus. joka viime keväänä saatiin digitoituna valmiiksi

vapaasti kaikkien käyttöön. Internetsivustolla www.sa-kuva.fi voi
kuka tahansa tietokoneen käyttäjä
katsella näitä 70 vuoden takaisia
otoksia. Toivottavasti veteraanit
käyvät sivustoilla vaikka nuoremman jälkikasvunsa kanssa ja
mahdollisuuksien mukaan lisäävät
kuvien tietoja nimien ja paikkojen
osalta.
On hyvä muistaa, että kuvatekstit ovat autenttisia sodan aikaisia,
jolloin kiireen ja vihollisen takia
ei kaikkia tietoja voinut niihin laittaa. Kun nyt näemme kuvan, jonka
ottajaksi on merkitty SA-kuva ja
tornileijona, on ottajana ollut aseveli, joka on tallentanut kamerallaan
maamme kohtalonvuosien historiaa
jälkipolville.
Matti Kaltokari
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Jäähyväiset Suursaarelle
Suursaari menetettiin muiden
Suomenlahden saarien kanssa
Neuvostoliitolle talvisodan jälkeen. Suursaari on Suomenlahden ulkosaarista läntisin ja sijaitsee lahden leveimmällä kohdalla.
Suursaaressa oli vuonna 1938
kirkonkirjojen mukaan 769
asukasta. Asutus oli keskittynyt
kahteen kylään, Suurkylään ja
Kiiskinkylään. Pääelinkeino oli
kalastus.
Saarella syntynyt, Tapiolassa
asuva Saara Peltola kuvaa kirjoittamassaan Suursaaren historiassa
asukkaiden lähtöä kotisaareltaan
talvisodan sytyttyä 1939: -Lähtö
oli haikea, ja kotisaari pysyy muistoissa mukana. Vain kerran sinne
päästiin. Saari oli täysin muuttunut.
Kaikki rakennukset oli purettu, ja
koko saari muutettu sotilaskäyttöön.
Viimeinen 1930-luvun kesä toi
Suursaareen lomaansa iloisin mielin viettävät kesävierasjoukot niin
kuin jo monena vuonna aikaisemmin. Suursaaressa toimiteltiin jokapäiväisen elämän töitä ulkonaisesti
rauhallisina, mutta mielet levottomina. Tajuttiin, että Keski-Euroopassa syttynyt liekki voi olla alkuna

suureen paloon, jolla on pelottava
taipumus levitä yhä laajemmalle ja
laajemmalle. Jokapäiväiset työt jatkuivat saaressa kuitenkin entiseen
tapaan. Kiiskinkylässä aherrettiin
kauan odotetun ja kaivatun sataman
rakennustöissä ja Lounatpäässä olivat radiomajakan rakennustyöt valmistumisvaiheessa. Pitkään oloa ei
kotisaaressa kuitenkaan kestänyt.
Jo 11.10. 1939 suoritettiin uusi hälytys ja nyt olikin tosi kysymyksessä. Välipäivien aikana oli lähtöä jo
osattu odottaa ja siihen valmistautua, joten lähtökäskyn tullessa väki
oli valmiina asettumaan jahteihin
ja matka kohti uusia oloja alkoi.
Tuskinpa kuitenkaan kukaan osasi
ajatella, että nyt heitettiin lopulliset jäähyväiset entiselle saaarelaiselämälle. Sellaista mahdollisuutta
kieltäydyttiin uskomasta, oltiin varmoja, että pian – ehkä jo muutaman
päivän päästä – voitaisiin palata
takaisin omille konnuille.
Jahdit suuntasivat kulkunsa kohti
Loviisan kaupunkia, mikä oli määrätty suursaarelaisten evakuointipaikaksi. Siellä matkalaiset majoitettiin yhteismajoituksiin kouluille
ja muihin julkisiin rakennuksiin.
Muutaman päivän kuluttua ilmoi-

tettiin, että Suursaaren evakuointi
oli vapaaehtoista, muut Suomenlahden ulkosaaret sen sijaan tyhjennettin niin ihmisistä kuin tavaroistakin valtion aluksilla. Koska
suursaarelaisille näin jäi elämään
toive pian päästä palaamaan kotiin, suuri osa jätti kotinsa miltei
koskematta tuoden ja tuottaen Loviisaan vain välttämättömimmät
tavarat ja tarvikkeet. Niinpä miltei
kaikki saarelaisten omaisuus tuhoutui myöhemmin saaren kylien
palaesssa.
Näytti siis siltä, että Loviisassa
oleskelu muodostuisi vain lyheksi. Yhteismajoituksessa asuminen
oli kuitenkin niin hankalaa, että useimmat perheet hakeutuivat
vuokra-asuntoihin asumaan. Moni
suursaarelaisperhe jäi sodan jälkeenkin asumaan Loviisaan, suurin
osa kuitenkin hakeutui tutummille
seuduille Kotkaan ja sen ympäristöön.
Yleisen evakuoinnin tapahtuessa
jäi saareen kuitenkin vielä pieni
määrä siviiliväestöä. Molemmat
osuuskaupat jatkoivat toimintaansa aina sodan syttymiseen asti ja
niiden henkilökunta pysyi paikallaan. Naisväkeä jäi hoitamaan
saareen jätettyä
karjaa ja paljon
oli myös niitä,
jotka palasivat Loviisasta
muutaman päivän siellä oleskeltuaan jatkamaan kotona
keskeytyneitä
t öit ä . Us e a t
miehet jatkoivat kalastusta,
vaikka se kävikin hankalaksi
t a r peell isen
apuväen puuttuessa. Sodan
syttyessä 30.11.
1939 annettiin
kuitenkin siviiliväestölle
Kesällä 1992 Suursaaren nykyinen omistaja antoi luvan järjestää muutaman kotiseutumatja lotille käskan saarelle. Kuvassa kirjoittaja veljensä Timo Suomalaisen kanssa hävitetyssä Suurkyläsky lähteä heti
sä lapsuuskotinsa tanhuvilla. Kuvan kaksi rakennusta, oikeanpuoleinen Suursaaren Osuuskaupan talo, ovat rappeutuneita jäänteitä menneestä.
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Asepalvelukseen
Vanhat muistelevat, nuoret tekevät
ja toimivat. Näin kai se elämä kulkee, ainakin kulkenut näihin päiviin asti. Vanhemman henkilön etuna on aika, jota riittää sinänsä turhienkin asioiden mietiskelyyn ja
muistelemiseen. Niin myös tämä
asia, jota aloin mietiskellä ja vertailla nähdessäni sanomalehdissä
ja televisiossakin nuorten miesten
palvelukseen astumiskuvauksia ja
varustusten saantia ja pakkauksia.
Näin televisiossa, kuinka nuoret
miehet kantoivat valtavan kokoisia
varustesäkkejä varusvarastoista tupiinsa, järjestelivät niitä kaappeihin
ja pukivat tietysti joitakin päälleenkin. Aloin muistella vanhoja ja tehdä vertailuja.
En tietenkään voi olla varma,
mitä varusteita niissä säkeissä oli,
mutta määrä oli melkoinen. Oli
jalkineita, ainakin kolme paria,
saappaat, kengät ja urheilutossuilta
näyttävät jalkineet, takkeja ja housuja, villapaitaa, sukkia ja kintaita.
Kenkäharjankin olin näkevinäni.
Kaikesta näki, että armeija pitää
huolta pojistaan, varusteita tuntui
riittävän.
On siinä pojilla opettelemista ennen kuin oppivat tuon tavaramäärän
pitämään järjestyksessä, ajattelin.
Samalla tuli mieleeni se, kuinka paljon helpommalla me, jotka
runsaan 70 vuotta sitten astumme
palvelukseen, pääsimme. Varustemäärä oli melkoisesti pienempi.
Mutta tuskin nämä nykynuoret silti
vaihtaisivat, vaikka saisivat vähemmän järjesteltävää
Oman varustelistani muistan

tarkkaan. Lista oli lyhyt: Lakki,
asetakki, vyö, villapaita, aluspaita, alushousut, housut, saappaat
ja saapasrätit. Myöhemmin talven
tullessa saatiin kintaat ja karvalakki sekä mantteli. Siinä oli kaikki
ja niillä tultiin mainiosti toimeen.
En muista kenenkään narisseen
varusteiden vähäisestä määrästä,
kunnosta kyllä joskus. Sen aikaiset
pojat olivat suurimmalta osaltaan
maalaispoikia, jotka olivat tottuneet
yksinkertaiseen vaatetukseen, joten
se ei tuottanut pulmia. Saapasrätit
olivat joillekin outoja, he olivat tottuneet käyttämään sukkia, mutta
aika ja muutama hiertymä jaloissa
opettivat rättien käytön.
Majoitus oli myös oma lukunsa.
Meidät majoitettiin vanhoihin venäläisiin parakkeihin, isoihin tupiin, noin 80 miestä tupaan. Tupiin
oli rakennettu raakalaudasta, rahit
kolmeen kerrokseen, kaksi rahia
rinnakkain ja kaksi vastakkain. Nukuttiin päät vastakkain ja väliin oli
naulattu kovalevyn palanen niin,
että ei tarvinnut hengittää suoraan
toisen suuhun. Raheilla oli paperipatja ja paperityyny sekä viltti (huopa) käärittynä jokaisen patjan päälle. Lakanoista ja tyynynpäällisistä
ei ollut kuultu puhuttavaankaan.
Puhtaudestakin pidettiin huolta.
Jokainen sai palan mäntysuopaa,
partakoneen oletettiin kuuluvan
jokaisen miehen omiin henkilökohtaisiin varusteisiin samoin kuin
peilin, joka tarvittiin parranajossa.
Tuvan toisessa päässä sijaitsi kuivaushuone ja siinä sivussa WC ja
pesualtaita ehkä tusinan verran.

Määrää en muista, mutta sen kuhinan muistan, kun 80 miestä ryntää
hakemaan saappaitaan ja rättejään
sekä pyrkii käyttämään WC :tä ehtiäkseen pukeutua ja valmistautua
aamuvoimisteluun.
Kaappeja meillä ei ollut ja mitäpä me olisimme niillä tehneetkään.
Siviilivaatteet lähetettiin heti kotiin
ja päivällä kaikki saadut vaatteet
olivat päällä. Yötä varten meillä
oli sängyn päässä jakkara, johon
yöksi pakattiin housut ja takki, lakki päällimmäiseksi. Toisin sanoen
meille annettiin kaikki mitä tarvittiin mutta ei yhtään liikaa. Lakanoita eikä tyynyjä ei paljon kaivattu,
koska ulkona päivän juostuaan ja
iltatoimet tehtyään nukkui heti rahille päästyään.
Myöhemmin täydennettiin varustustamme lisäämällä niihin selkärepun, leipälaukun sekä vyölle
tulevat patruunataskut. Siinä ne
sitten olivatkin, kaikki tavarat kulkivat repussa ja olivat pakattavissa
kahdessa minuutissa. Yksinkertaista ja toimivaa. Koska sotilaan
elämässä paikan vaihto saattoi tulla
koska hyvänsä, kaikki tarpeeton
oli pahasta. En arvostele nykyajan
varustepaljoutta enkä kehu silloisia tapoja, muistelen vain, kuinka
vähällä tultiin toimeen ja vieläpä
kohtuullisen hyvin.
Vielä lisäksi, kun kerran muistelemisen aloin: en kuullut kenenkään
parin viikon armeijan kokemuksen
jälkeen sanovan; ”ei oo mun juttuni,
en mä viitti” ja lähtevän kotiin.

meiset heistä poistuivat kalastusmoottorilla saman päivän iltana.
Suursaareen jäi vain pieni, nelisenkymmentä miestä käsittävä vartio,
merivartiomiehet ja puhelinkeskusten hoitajat sekä merisuojeluskunta
ja radiosähköttäjä.
Siviiliväestön ja lottien poislähettäminen osoittautuikin aiheelliseksi, sillä jo ensimmäisenä sotapäivänä pudotettiin ensimmäiset pom-

mit. Seuraavana aamuna tulivat vihollisen pommi- ja hävittäjäkoneet
samanaikaisesti kymmankin kylän
ylle aloittaen niiden pommituksen.
Jo ensimmäisten pommien pudottua kylissä syttyi tulipaloja siellä
täällä ja pommituksen loppuessa
noin kello 15 iltapäivällä kylät olivat kokonaan tulessa. Ilmapommituksen päätyttyä alkoivat sotalaivat
tulittaa saarta täydentäen hävityk-

sen. Pieni puolustajajoukko havaitsi olonsa palavassa saaressa täysin
tarkoituksettomaksi ja vetäytyi yön
pimeän turvissa mantereelle. Vetäytyminen suoritettiin kolmessa ryhmässä, joista viimeinen jätti saaren
illalla kello 21. Suursaari jäi oman
onnensa nojaan palavine kylineen
ja rikkiammuttuine majakoineen
pimeään joulukuun yöhön.

Eero Sillanpää

23

Veteraanipäivän aatto Viimsissä
Huhtikuun lopulla oli 38 Espoon
Sotaveteraanit ry:n jäsentä viettämässä kuntoutus- ja virkistyslomaa Virossa. Paluumatkan sattuessa kansallisen veteraanipäivän
iltapäiväksi luultiin, että ollaan jääty osattomiksi päivän vietosta. Kävi kuitenkin toisin. Aina idearikas
retken johtaja Helena Luukkonen
muutamien toisten avustamana kutsui kaikki edellisenä iltana pienoisjuhlaan Viimsi SPA:han Kun seurue sitten kokoontui juhlahuoneeseen, oli siellä päivän merkitystä
korostamassa siniliinaisella pöydällä Suomen pienoislippu ja kaksi
sinivalkoista kukkakimppua.
Helena Luukkosen avauspuheen
jälkeen oli vuorossa joukon vanhin
miespuolinen veteraani Väinö Rantio, jonka jykevä puhe kertoi niistä
monista vaikeuksista jotka odottivat
veteraaneja siirtyessä sodasta rauhan
töihin. Muiden vastuksien lisäksi
laitettiin maassamme tuolloin myös
historiaa uudeksi ja veteraanien arvostus oli aallonpohjassa. Väinö
Rantio totesi puheessaan, että aikoinaan Suomen sodan veteraanien
kunnian palautti Runeberg Vänrikki
Stoolin tarinoillaan. Nyt se palautui
kun Suomen kansalle selvisi veteraanien työn todellinen merkitys.
Puheen jälkeen lausui Irma
Ruuskanen-Sere harrastelijarunoilijan kirjoittaman runon Veteraanipäivänä.
Väinö Rantio lausui sitten vuorostaan Yrjö Jylhän runon Syvärin laulu. Tätä edelsi kertomus,
kuinka runon kolmas säkeistö jäi
hänelle erikoisesti mieleen olles-

saan 18-vuotiaana ryhmänjohtajana
Syvärinjoen rannalla.
Tämän jälkeen nautittiin kuohuviinimalja Helena Luukkosen saatesanoin: ”Kohottakaamme malja kaikille vapautemme puolesta
taistelleille, joiden kunniaksi liput
huomenna liehuvat.”
Juhlan päätteeksi laulettiin yhdessä Sillanpään marssilaulu.
Iltaa jatkettiin sitten viihdeosalla, joka aloitettiin joukkuekilpailulla Kirkkonummi – Espoo, jossa
joukkueet kilpailivat nopeudesta,
millä annetuin kirjaimin vastattiin
esitettyihin kysymyksiin. Tässä
Espoon joukkue oli vähällä saada
jättipotin, mutta sotkeutui sitten
kuitenkin kahdessa viimeisessä
kysymyksessä omiin ja toistensa
jalkoihin.
Ossi Laurila kertoi sitten veteraanien käynnistä Pariisissa, jossa nämä ylittivät varsin juhlavasti
Champs Elyséen.
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Matkalaiset kuuntelemassa Väinö Rantion puhetta

Älkää tulko joka päivä katsomaan
Näin sanoi lääkäri, kun vein
miestäni sairaalaan. Hän jatkoi:
”Me kuntoutamme miestänne täällä. Yrittäkää te kuntouttaa itseänne
kotona”. Tämä oli sellainen ohje,
josta olin kiitollinen. Olin mieheni
edellisten sairaalajaksojen aikana
pitänyt selviönä, että käyn joka päivä häntä katsomassa. Nyt oli ihanat
elokuun helteet, ja oli mukava tehdä muutakin kuin istua kuumassa
linja-autossa etenkin kun sairaalamatkaan kului mennen tullen 45-60

Tämän jälkeen Leena Lehtinen
kertoi hauskasti ympäristöä varottaen mitä muutan itsessäni, kun
vanhenen.
Hilkka Huolman esitti kauniin
kiitosrunon aviomiehelle. Kun hän
osittain lauloi sen Juhani Pohjanmiehen Kuubalaisen serenadin
säveleellä, tuli sitä kuunnellessa
väistämättömästi mieleen T.T. Hämäläisen Reijo Kallion laulama
Rakkauden laulu, joka on vastaavasti kiitos aviovaimolle.
Raili Räsänen kertoi hauskan
historiallisen tositarinan 52,45 riikintaalerin laskusta, jonka A.B.
Björklund esitti suorittaessaan
Vermlantilaisen Nydahlin kirkon
maalausten restauroinnin vuonna
1836.
Tilaisuus päättyi yhdessä laulettuun Suomalaiseen kansanlauluun:
Yksi ruusu on kasvanut laaksossa.

minuuttia. Tyttäreni yrittivät käydä
isäänsä katsomassa niinä päivinä,
jotka vietin kotona.
Yritin kertoa tätä ajatusta ystävälleni, jonka mies oli pysyvässä
sairaalahoidossa. ”Mutta kun se
sanoo, että tulethan taas huomenna”, sanoi ystäväni. Hänkin lopetti
myöhemmin jokapäiväiset sairaalakäynnit lääkärin kehotuksesta.
Mutta asialla on toinenkin puoli.
Jos potilas tarvitsee apua syömisessä tai vieläpä syöttämisessä, hoito-

henkilökunnalle on helpotus, kun
omainen on paikalla ruoka-aikana.
Potilaan ulkoiluttaminen, silloin
kun se on mahdollista, jää henkilökunnan kiireen vuoksia yleensä
omaisen tehtäväksi. Mieheni nautti
erikoisesti siitä, että vein hänet pyörätuolilla sairaalan kahvioon, jossa
yhdessä kahvittelimme.
Toivotan jaksamista kaikille teille, joiden puoliso sairastaa. Pitäkää
huolta myös itsestänne, ettei lapsille
tai muille omaisille tule yhden sijasta kahta hoidettavaa.
Pirkko Heikkinen

TULEVA OHJELMATARJONTA
Espoon Kaupunginteatteri, Revontulihalli
Juha Jokela: ESITYSTALOUS 2 – TEHTÄVÄ ESPOOSSA
la 26.10.2013 klo 14.00
Komedia siitä, kuinka näytelmäkirjalija Minä onnistuu kirjoittamaan Espoon tarinan sekä kuinka politiikan, yritysmaailman ja tieteen edustajien bränditiimin onnistuu vahvistaa espoolaista identiteettiä ja itsetuntoa. Rooleissa Ria Kataja, Tommi Korpela, Martti Suosalo ym. Kantaesitys 18.9.2013.
Liput: eläkeläiset 30,- ja tunnuksen omaavat veteraanit 10,LIPPUVARAUKSET 23.9.2013 mennessä: Eeva Kalin 040 756 8219

Suomen Kansallisteatteri, Suuri näyttämö
Anton Tsehov: KIRSIKKAPUISTO
la 9.11.2013 klo 13.00
Näytelmä alkaa hetkellä, jolloin ihanaa kirsikkapuistoa uhkaa pakkohuutokauppa. On viimeinen kesä.
Uusi aika kolkuttaa ovella. Rooleissa mm. Ismo Kallio, Esko Salminen, Jani Volanen ja
Tiina Weckström. Ohjaus Mika Myllylä. Ensi-ilta 17.9.2013.
Liput: eläkeläiset 33,- ja tunnuksen omaavat veteraanit 14,LIPPUVARAUKSET 7.10.2013 mennessä: Eeva Kalin 040 756 8219

Suomen Kansallisooppera
Kenneth Greve: Baletti LUMIKUNINGATAR
ti 10.12.2013 klo 19.00
H.C. Andersenin satuun pohjautuva vaikuttava rakkauden sekä lasten viattomuuden ja voiman ylistys.
Baletti sijoittuu 1800–1900 -lukujen vaihteeseen ja vie Helsingistä Lapin taikamaailmaan. Kantaesitys
23.11.2012; oli joulun 2012 suurhitti.
Kesto 2 t 25 min, 1 väliaika. Bussikuljetus 10,-/hlö.
Liput : eläkeläiset 66,- ja tunnuksen omaavat veteraanit 14,LIPPUVARAUKSET 28.10.2013 mennessä: Lotta Riisalo 050 369 9550

Helsingin Kaupunginteatteri, Suuri näyttämö
TOHTORI ZIVAGO
Suurmusikaali.

Tammi-helmikuussa 2014

Sosiaalijaosto tiedottaa:
Veteraanivastuu-keräystuottojen kiitettävällä tuella olemme pystyneet tukemaan tunnuksen omaavien jäsentemme kotona selviytymistä myöntämälle heille vuodesta 2009 alkaen palvelumaksusitoumuksia. Kuluvan
vuoden osuutemme ko. keräystuotoista on kokenut romahdusmaisen pudotuksen. Tästä syystä sosiaalijaoston
on syvästi pahoitellen ilmoitettava, että emme voi myöntää syyskauden 2013 kuluessa ko. sitoumuksia niitä
mahdollisesti anoville.
Muistutamme samalla Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kautta valtion myöntämällä määrärahalla
saatavista kotipalveluista, joita suosittelemme haettaviksi. Sotaveteraani, joka ei vielä ole hakenut ko. palvelua,
voi sen edelleen tehdä. Lehtemme numerossa 2/2013 Sosiaalijaoston sivulla on luettavissa aiheesta tietoa kohdassa Espoon kaupungin veteraanipalvelut/Kotihoitopalvelut.
Yhdistyksemme tukimuodoista v. 2014 kerrotaan lehtemme numerossa 4/2013.
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Raivolan lehtikuusimetsä
ti mastopuiksi silloisiin purjelaivoihin.
Pietari Suuren aikana ei kuitenkaan Karjalan kannakselle laivapuumetsiä perustettu. Vasta keisarinna
Annan hallituskaudella, vuonna
1738 tuotiin siemenet Arkangelin
ja Uralin alueilta ja kylvettiin Uudenkirkon pitäjään Raivolanjoen
varrelle n. 100 hehtaarin alueelle
joen molemmille puolille. Toimintaa johtamaan kutsuttiin saksalainen
metsänhoitaja Ferdinant Gabriel
Fockel. Tämän johdolla lähtivätkin

Raivolan lehtikuusimetsää varhain keväällä 1987.
Uudet neulaset ovat vielä kasvamatta.
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Tsaari Pietari I (1682 – 1725) halusi rakentaa Venäjälle vahvan laivaston. Sitä varten hän määräsi istutettavaksi uittokelpoisten jokien varsille laivanrakennusmetsiä. Niistä
saatava puutavara voitiin sitten kuljettaa jokia pitkin rannikolle. Yksi
laivanrakennukseen erinomaisesti
soveltuvista puulajeista suuren lahonkestävyytensä vuoksi oli siperianlehtikuusi Larix sibirica. Lisäksi
toisin kuin monet muut lehtikuusilajit, se kasvoi pitkäksi ja suoraksi,
soveltuen näin myös erinomaises-

lehtikuusentaimet hyvään kasvuun.
Valitettavasti osa taimistosta tuhoutui, kun armeijan rakuunoiden hevoset pääsivät sitä sotkemaan.
Raivolanjoen varteen kehittyi
Pohjois-Euroopan puustoisin lehtikuusimetsä. Puut, jotka olivat tarkoitettu rakennuspuiksi Kronstadtin
laivaveistämölle, eivät sinne kuitenkaan koskaan joutuneet. Aika oli
tehnyt tehtävänsä. Laivat ryhdyttiin
rakentamaan teräksestä. Höyrykone
oli keksitty jo 1700-luvun alussa ja
siirtyi vähitellen voimanlähteeksi
laivoihin, syrjäyttäen purjeet. Raivolan metsä sai kasvaa ja vanheta
rauhassa. Itsenäisyyden aikana lehtikuusimetsä oli Metsäntutkimus-laitoksen käytössä. Jatkosodan loppuvaiheessa VT-puolustuslinja nojasi
Raivolanjokeen, mutta metsä selvisi
vähemmin vaurioin, kun ei ollut
hyökkäyksen painopistealueella.
Varsinainen lehtikuusialue on
kuitenkin supistunut niin, että se
on enää tuskin neljäsosaa alkuperäisestä koostaan. Alkuperäisluontoon kuulumattomana sillä on vielä huono luontainen uudistuskyky.
Paikalliset talvet ovat ehkä liian
leudot, jolloin tuhohyönteiset ja
-sienet pystyvät lisääntymään liikaa
ja vioittamaan puita. Viimeaikaiset
myrskyt ovat iskeneet metsään rajusti ja harventaneet puujoukkoa.
Kotoiset puulajit pyrkivät valtaamaan reuna-alueita. Venäjä on ryhtynytkin tarmokkaasti suojelemaan
tänä päivänä jäljellä olevaa puustoa.
Onhan se jo vuonna 1991 julistettu Unescon maailmanperinnöksi.
Lehtikuusimetsän ympärille on perustettu peräti 355 hehtaarin luonnonsuojelualue. Turistikohteenakin
lehtikuusimetsä on ainutlaatuinen.
Se on kuin Goottilainen temppeli
jossa pilarit kohoavat kohti korkeuksia. Pisin puu oli vuoden 2008
mittauksissa 51 metriä.
Nykysuomessa arvellaan olevan
pieniä lehtikuusimetsiä n. 10 000 –
20 000 hehtaaria. Näistä suurin osa
on Raivolan metsän jälkeläisiä. Ne
lienee tarkoitettu kaikki hyötymetsiksi, eikä niistä tule vanhempansa
veroisia. Näin Raivolan vielä jäljellä
olevaa metsää kannattaakin huolella vaalia jälkipolvien nähtäviksi.
Veijo Pimiä

Joka vuosi sairastuu noin 13 500
yli 64-vuotiasta muistisairauteen.
Noin 6 prosenttia on työikäisiä.
Heillä sairastuminen aiheutuu joko
perinnöllisyystekijöistä tai esimerkiksi päähän kohdistuneesta iskusta. Muistisairaita oli vuonna 2011
Suomessa noin 125 000.

Suutarista kysytään
Räjähtämätöntä ammusta sanotaan
suutariksi. Nimi on varsin kaukana
kenkiä korjaavasta käsityöläisestä.
Tietääkö postimestari, mistä sanonta johtuu.
Olavi
Ei tiedä postimestari eivätkä hänellä olevat tietolähteetkään pysty sitä
selittämään.
Niinpä postimestari vetoaakin kaikentietäviin lukijoihin ja pyytää
apua sanan selitykseen. Kertokaa
vaikka arvailujakin. Yhteystiedot
näkyvät tällä sivulla.
Bingosta
Oltiin veteraanikuntoutuksessa ja
laitteiden vatkaamisen lomassa pelattiin bingoa. Siinä tuli pelistä puhetta ja ryhdyttiin arvailemaan,
mistä peli on kotoisin ja kuka sen on

keksinyt. Kun kukaan ei tätä tiennyt, valtuutettiin minut kysymään
sieltä postimestarilta tätä asiaa.
Helvi

kasin. Keisari ampui saksanhirven,
ja kaadon paikalle istutettiin tammi. Tanssiaisillallisten aikana puistoon syttyi loistava juhlavalaistus.

Bingo kehitettiin Italiassa 1530-luvulla. Italiasta peli levisi Ranskaan
1700-luvun lopulla ja sieltä Yhdysvaltoihin. Siellä peliä pelattiin pavuilla (bean) ja siitä tuli pelille nimi. Suomeen bingo tuli Ruotsista
1960-luvun lopulla. Suomessa bingosta ei saa luovuttaa rahapalkintoja ja siksi voittaja saakin tavaraa.
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Muistisairaudesta
Tuttavapiirissäni on muutama muistisairas ja nyt minua kiinnostaisi
tietää, paljonko muistisairaita on ja
onko työikäisissäkin tätä sairautta
potevia.
Urho

Träskändan kartano nykyään

Keisarin vierailu Espoossa
Kesäretkellä ihailin Aurora Karamzinin kartanoa ja sen ympäröimää
puistoa. Jotakin hämärää muistin
kuulleeni ja lukeneeni keisarin vierailusta Auroran luona, mutta hataraa se oli. Vaivaan postimestaria
kyselemällä, miten kartanossa valmistauduttiin korkea-arvoisen vieraan tuloon.
Olli
Keisari Aleksanteri II vieraili
Träskändassa 1863 ja se oli todellinen merkkitapaus. Aurora Karamzin paneutui koko tarmollaan vierailun järjestämiseen. Kartanoon
rakennettiin uusi siipirakennus juhlasaleineen. Puiston istutuksia uusittiin ja pihalle rakennettiin keisaria varten käymälä. Itämeren maakuntien metsästyspuistoista tuotiin
riistaeläimiä keisarillista jahtia varten. Pariisilainen mestarikokki toi
oman henkilökuntansa, hienoimmat viininsä ja erikoisherkut. Pöytään katettiin kultalautaset, ja salit
koristettiin Nizzasta tuoduin kuk-

Ajokorttiasiaa
Ajokorttini meni vanhaksi ja sen
mukana myös Veteraanien pysäköintilupa. Uudella ajokortilla sain
uuden pysäköintiluvan. Entinen
p-lupa oikeutti pysäköimään mm
Kulttuurikeskuksen aukiolla, Jorvin sairaalan p-alueella, Tapion aukiolla, Merituulentiellä jne. Uudella luvalla saa pysäköidä vain Jorvisssa!
Miten tällainen huononnus on voinut tapahtua?
Miten Espoon Sotaveteraanien hallitus on asiaan puuttunut, onko asiaa käsitelty Veteraaniasiain neuvottelukunnassa?
Kukaan, jolta olen asiaa kysynyt, ei
muista nähneensä lehdessä mitään
mainintaa asiasta.
Auvo

Piirrokset Nora Luoma

Kenttäpostin osoite:

päätoimittaja Niilo Ihamäki
Mäntyviita 10 F, 02110 Espoo
niilo.ihamaki@hotmail.com
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Sotaorvon tytön tarina
Olen Marja, sotaorpo, joka ei koskaan nähnyt
isäänsä. Myöskään isäni, joka hartaasti odotti
toisen lapsensa syntymää, ei milloinkaan nähnyt tytärtään. Äidin kokoama perhekuva kotimme seinällä ja hänen isästä kertomansa
rakastavat tarinat tekivät isästä kuitenkin
elävän ja todellisen perheenjäsenen.
Nyt olen jo moninkertainen isoäiti. Lapsuudenkodista säilyttämäni perhekuva on seinälläni ja sen äärellä kerron lastenlapsilleni isoisoisän tarinaa jatkosodan alkaessa ja
myös pienen Marjan muistoja varhaisesta
lapsuudesta.

Marja 5-vuotiaana

Talvisota oli takanapäin ja jatkosodan uhka oli v. 1941 ilmassa ja
maan hallituksen tiedossa. Presidentti Risto Ryti antoi 16.6.1941
määräyksen YH:n aloittamiseksi. Isä sai kutsun astua palvelukseen. Talvisodan rauhanehdot olivat piirtäneet valtakunnan itärajan
niin, että suuri osa kotipitäjästämme Jääskestä liitettiin Neuvostoliittoon. Silloinen kotimme jäi kuitenkin Suomen puolelle, aivan rajan
läheisyyteen.
Äiti odotti perheeseen toista lasta
ja isä halusi viimeisillään olevan
vaimonsa ja veljeni riittävän kauas pois mahdollisen sodan jaloista. Hän sopi turvapaikan perheelle
Kauvatsalla asuvien sukulaisten
luona. Isä saatteli perheensä ja eräät
muutkin läheiset juna-asemalle
Kauvatsan matkalle ja kiiruhti itse
Syyspohjaan, minne ylimääräiseen
harjoitukseen kutsuttuja koottiin.
Syyspohjasta käsin isä kirjoitti
äidille useita kirjeitä, jotka kaikki
alkoivat sanalla rakas. Viimeinen
kirje on päivätty 25.6.1941; samana
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päivänä, jolloin pääministeri Rangell ilmoitti Suomen olevan sodassa
Neuvostoliitoa vastaan. Kirjeessään
isä kirjoittaa mm. näin: Suokoon
Jumala, että kaikki menisi onnellisesti ohi. Silloin taas tapaisimme.
Ehkä Jumala suo minulle sen onnen, että saan nähdä tyttärenkin,
vai kumpi hän lienee? Kaikki äidin
kirjeet isälle palautettiin takaisin
äidille.
Synnyin heinäkuun alussa 1941.
Äitini on kertonut, että olin neljän
tunnin ikäinen ja kapaloissa vuoteessa hänen vierellään, kun hän
sai tiedon, että isä on kadonnut. Os.
3517 komentajan ja sotilaspastorin
allekirjoittaman viestin teksti oli:
Raskas velvollisuutemme on ilmoittaa, että miehenne … on kadonnut
29.6.1941 käydyssä ankarassa taistelussa itärintamalla. Ei ole tiedossamme, onko kyseessä kaatuminen
vai vangiksi joutuminen. Hartain
toivomuksemme…
Varhaislapsuus
Rintamalinjojen siirryttyä jatkoso-

dassa kauas itään talvisodan rauhanehtojen mukaiselta rajalta, saatoimme palata kotiseudulle, nyt isovanhempien maalaistaloon. Niissä
oloissa oli turvallista. Talossa asui
äidin ja veljeni lisäksi isoäiti, tädit ja nuorimmat enot, jotka olivat
vielä liian nuoria sotaan. Enot olivat minulle ”miehen malleja”. Isänkaipuussani kysyin äidiltä, eikö eno
voisi tulla meille isäksi. Vaan kun
ei voinut!
Toive isän kotiinpaluusta oli jokapäiväinen. Äiti teki useita kyselyitä viranomaisille ja Punaiselle Ristille, josko heidän avullaan
voisi saada tietoa isän kohtalosta.
Vastaukset olivat toistuvasti: Kansainvälinen Punainen Risti ei ole
saanut yhteyttä Neuvostoliittoon.
Vähäisintäkään tietoa isän kohtalosta ei siis saatu.
KUNNES v. 1946, kun olin jo
5-vuotias, tiedotusvälineissä kerrottiin, että Neuvostoliitosta palautetaan sotavankeja Suomeen.
Olimme varmoja, että nyt isä palaisi. Kotimme ikkunasta katselim-

me Ensoon johtavalle tielle. Lapsen
ajattelun mukaan vapautetut vangit
saapuisivat sieltä kävellen kotiin!
Äiti puolestaan otti esille pienen
pullon, missä hänellä oli isän paluun varalta tallessa kahvipapuja
tulokahveja varten.
Pari viikkoa tämän jälkeen olin
pihalla leikkimässä veljeni kanssa,
kun musta ”pirssi” kääntyi kotitielle ja pysähtyi pihaportin kohdalle.
Autosta nousi sotilaspukuinen mies.
Juoksimme veljeni kanssa tulijaa
kohti huudellen isä, isä. Tulija istahti pihapolun viereen ja kysyi:
Onko äiti kotona? Salamana kiisimme kertomaan äidille, että isä
on tullut kotiin. Niin onnellisesti ei
kuitenkaan ollut.
Tulija oli isän vankitoveri. Näin
hän kertoi tietojaan äidilleni isän
kohtalosta: Puolisonne ja lastenne
isä oli haavoittunut jalkaan taistelussa itärintamalla. Hän oli piilotellut viikon maantiesillan alla
ja sitten yrittänyt pakoa Suomeen.
Vammastaan huolimatta hän oli
päässyt jo niin lähelle tavoitettaan,
että saattoi nähdä kotitalon katon.
Viholliset havaitsivat pakenijan ja
passittivat hänet vankeja Neuvostoliittoon kuljettavaan junaan. Räisälässä yritimme yhdessä pakoa,
mutta epäonnistuimme. Meidät ja
viisi muuta vankia kuljetettiin kuulusteltavaksi Perkjärvelle ja sieltä
edelleen vankileirille Leningradiin.
Elokuussa 1941 meidät ja joukko
muitakin vankeja siirrettiin Kazakstaniin Bolman leirille. 26 vuorokautta kestäneen matkan aikana

ystävystyimme ja kerroimme siihenastiset elämänvaiheet toisillemme. Sovimme myös, että jos toinen
tai toinen selviää hengissä kotiin,
etsii vankeuteen jääneen perheen
käsiinsä ja vie viestit kotiväelle.
Kertoja joutui Bolman leirillä
metsätöihin ja isä hiilikaivokseen.
Ruoka oli kelvotonta ja sitä sai riittämättömästi. Metsätöissä olevat
söivät vähäisen leipäannoksen lisäksi nuotiosta hiiltä sekä kuusen
neulasia, mutta edes sellaiseen ravintolisään ei hiilikaivoksessa ollut
mahdollisuuksia. Leirin saunajonossa ystävykset saattoivat vaihtaa
muutamia sanoja keskenään, mutta
pian sekin yhteys katkesi. Pahoitellen hän sanoi äidille: En valitettavasti tiedä miehesi lopullista
kohtaloa vankileirillä. Kuoliko hän
siellä vai mahdollisesti aliravitsemukseen tai johonkin sairauteen
paikallisessa sairaalassa.
Orvon huokaus
Koko suku äidin puolelta on musikaalista ja laulavaista. Ollessani
alakoulussa iäkäs opettajatar määräsi aina minut laulamaan koulun joulu- tai kevätjuhlassa Orvon
huokausta: Tääll´ yksinäni laulelen,
kun ilta tullut on... tai laulua Isän
kuoltua: Älä itke äitini, älä äitikulta, vaikka vaan nyt isäni peittää
musta multa.
Joulunäytelmässä oli Pikku-Maija, jonka isä oli menehtynyt taiston
tiellä. Oli myös pienet enkelilapset,
jotka toivat lohtua Pikku-Maijalle.
Olisin halunnut olla enkelilapsi,

mutta jouduin aina Maijan rooliin.
Kun eräässä repliikissäni jouduin
sanomaan: Äidin veivät huolet hautaan, pelkäsin äidinkin kuolevan.
Pienet enkelilapset tulivat lohduksi
uniini. Aidon sotaorvon esitykset
saivat sekä opettajan että yleisön
kyynelehtimään.
Sain myös kokea koulutovereideni lausahdukset: siul ei oo issää, siul
ei oo issää. Itkien juoksin äidin syliin. Äiti lohdutti topakasti: Höpö.
höpö, jokaisella lapsella ON isä!
Tyhjä hauta
kotikunnan sankarihaudassa Vuoksen varrella ja sodassa kadonneen
muistolaatta Helsingissä Hietaniemen hautausmaan muurissa ovat
isän näkyvät ja kiinteät muistopaikat. Lisäksi Kazakstanissa on v.
1994 paljastettu vv. 1941 – 44 siellä sotavankeudessa menehtyneiden
167 suomalaisen vangin muistomerkki. Se sijaitsee Karakandassa,
Spass -nimisessä kylässä. Vain 37
vankia pääsi palaamaan Kazakstanin leireiltä takaisin Suomeen.
Nyt jo kolmas sukupolvi isäni
jälkeen vaalii sydämissään hänen
muistoaan. Niin lapset kuin heidän lapsensakin ovat hyvin perillä
isäni kohtalosta. Kun taas kerran
juttelimme sotakokemuksista ja sotasankareista, silloin 5-6-vuotias
tyttärenpoikani lohdutti minua sanoen: Kuule mummo! Älä ole surullinen. Kyllä siunkin isä on sankari,
vaikka se olikin vanki.
Helena Luukkonen

Autonpesu edullisesti
Espoon Sotaveteraanit ry:n jäsenet saavat auton harjapesun
neljällätoista ja puolella (14,50) eurolla
Matinkylän Neste Oil K-marketin
huoltoasemalta, Gräsanlaakso 2, 02230 Espoo.
Aseman puhelinnumero on 09 348 76080.
Veteraanitunnus esitettävä!

29

TOIMINTAKALENTERI

syksy 2013
Toimintaryhmät

Soitinyhtyeen harjoitukset torstaisin klo 18 (tarvittaessa) Aarnivalkean koululla. Kuoron harjoitukset
perjantaisin klo 15.45–18.30. Tapiolan palvelukeskuksessa (TPK). Kuntovoimistelua: Tapiolan kuntosali
(Kauppamiehentie) tiistaisin klo 11–12 ja perjantaisin klo 13–14 (Väinö Rantio). Leppävaaran uimahalli
(Veräjäpellonkatu 15) tiistaisin ja torstaisin klo 10–11
(Aimo Virkki). Tapiolan palvelukeskus (TPK) tiistaisin ja torstaisin klo 9.30–11. Tuulimäen väestösuojan
kuntosali maanantaisin klo 11–12 ja torstaisin klo 10–
11 (Väinö Rantio). Lentopalloa Tapiolan urheiluhalli
maanantaisin ja perjantaisin klo 10–12.30 (Aimo
Tissari). Ilma-aseammunta Tuulimäen liikuntahalli
maanantaisin klo 13–14 ja torstaisin klo 12–13 (Väinö Rantio). Petankki Tuulimäen liikuntahalli torstaisin klo 10.30–12 (Martti Pulkkinen). Kuntoliikuntajaoston erikoistapahtumista Länsiväylässä. Toimintaryhmät kokoontuvat koko vuoden kesäkuukausia
lukuun ottamatta.
Toimintakalenterissa käytetyt lyhenteet
EHT Espoon hengellinen toimikunta, HA Hallitus, KI
Kirkkonummenjaosto, KJ Kulttuurijaosto, KR Kuoro,
KU Kuntoliikuntajaosto, LE Lehtijaosto, NA Naisjaosto, PT Pohjoinen jaosto, SO Sosiaalijaosto, SY Soitinyhtye, TU Tukineuvosto, VJ Valistusjaosto, EKK Espoon
kulttuurikeskus, TPK Tapiolan palvelukeskus, TUU
Tuulimäen väestönsuoja, UKV Ukonvaajan toimisto.
SYYSKUU
Viikko 37 Espoon Sotaveteraanilehti 3/2013
		ilmestyy. LE
Ma 9.9.
14.15		 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa.
Esitelmien aiheet katso erillinen ilmoitus
		 lehdessä. VJ
Ti 10.9.
10		Retki Nuuksioon. Luontokeskus Haltia.
Kimppakyyti tai bussikuljetus. KU
13		Veteraanitapaaminen seurakuntatalolla.
		KI
To 12.9. Palstarinnepäivä. Pohjoisen jaoston
		syyskokous. PJ
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La 14.9.
11		Veteraanien yhteinen kirkkopäivä
		 Lohjan kirkossa. Messu, päiväjuhla ja
ruokailu. Kuljetuksesta ilmoitetaan
		 myöhemmin. EHT
Ma 16.9.
14.15		 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa.
		 VJ
Ke 18.09.
klo 14.00 Keskiviikkotanssit
		 Espoon kulttuurikeskuksessa. NA
To 19.9.
		
		
		
		

Virkistys- ja kuntopäivä Lamminniemen
kuntokeskuksessa Somerolla.
Ilm. Anja Hakanen puh. 0400 802 831
tai sähköpostitse ahakane2@welho. com
Etusija veteraaneilla ja veteraanien
leskillä. Piiri/SO

Ma 23.9.
14.15		 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa.
		VJ
To 26.9.

Syystalkoot Palstarinteellä. Hoitokunta.

Ma 30.9.
14.15		 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa.
VJ
15.30		 Naisjaoston sisarilta. NA
LOKAKUU
Ma 7.10.
14.15		 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa.
		VJ
Ti 8.10.
13		Veteraanitapaaminen. Kirkkonummen
		 syyskokous. KI
Su 13.10.
klo 14.00 Sykettä syksyyn–tapahtuma
		 Espoon kulttuurikeskuksessa

Ma 14.10.
14.15		 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa.
		VJ

Ke 20.11.
klo 14.00 Keskiviikkotanssit
		 Espoon kulttuurikeskuksessa. NA

15.30		

Ma 25.11.
14.30		 Espoon Sotaveteraanien syyskokous
		TPK:ssa. HA

Naisjaoston syyskokous. NA

Ti 15.10. Espoon Sotaveteraanilehden 4/2013
		 aineiston viimeinen jättöpäivä. LE
To 17.10.
9		
Syysretki Hilaan. Lähtö Espoon
		 asemalta klo 9, Viherlaakso 9.15,
		 Leppävaara 9.20, Tapiolan uimahallin
		 parkkipaikka 9.30. Paluu samaa reittiä
		 klo 14.30. Ilm. yhdistyksen toimistoon
		 puh. 09 452 5721 arkisin klo 9-12. Kaikki
		 eri järjestöihin kuuluvat veteraanit
		 tervetuloa. EHT
Ma 21.10.
14.15		 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa.
		VJ
Ke 23.10.
klo 14.00 Keskiviikkotanssit
		 Espoon kulttuurikeskuksessa. NA
La 26.10.
14		
		
		
		

”Esitystalous 2”. Espoon kaupunginteatteri, Revontulihalli. Liput: veteraanit 10€,
eläkeläiset 30€. Lippuvaraukset 23.9.
mennessä: Eeva Kalin 040 756 8219. KJ

Ma 28.10.
14.15		 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa.
		 VJ
MARRASKUU
Teatterimatka, aika avoin. KI
Ma 4.11.
14.15		 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa.
		VJ
La 9.11.
13		”Kirsikkapuisto”. Kansallisteatterin
		 suuri näyttämö. Liput: veteraanit 14€,
		 eläkeläiset 33€. Lippuvaraukset 7.10.
		 mennessä: Eeva Kalin 040 756 8219. KJ

Pe 29.11.
18		 Joulujuhla Hanasaaressa. Bussikuljetus
		 Espoon kulttuurikeskuksen edestä.
		 NA, KJ.
Viikko 48 Espoon Sotaveteraanilehti 4/2013
		ilmestyy. LE

Valistusjaoston esitelmätilaisuudet
syksyllä 2013
Tapiolan Palvelukeskuksessa
maanantaisin klo 14.15
16.09. Insinöörieversti evp. Lauri Lehtonen
Radiotiedustelu jatkosodassa
23.09. Professori Kaisu Pitkälä
Vanhuusiän sairauksien
ennaltaehkäiseminen
30.09. Johtaja Jussi Mustonen
Ajankohtainen talouskatsaus
07.10. Ministeri Paavo Rantanen
Suomi kaltevalla pinnalla –
välirauhasta jatkosotaan
14.10. Maavoimien huoltopäällikkö
eversti Risto Kosonen
Kenttähuolto Puolustusvoimissa
21.10. Päätoimittaja Riikka Venäläinen
Broadsheetistä tabloidiin –
Helsingin Sanomien julkaisuhistorian 		
huippuhetket
28.10. Johtaja Markku Porvari,
John Nurmisen säätiö
Itämeri

Ma 11.11.
14.15		 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa.
		VJ

04.11. Professori Antti Saarialho
Yhdysvaltain apu Neuvostoliitolle
toisessa maailmansodassa

Ti 12.11.
13		Veteraanitapaaminen seurakuntatalolla.
		KI

11.11. Ylilääkäri Eero Hirvensalo
Kotitapaturmat

Ma 18.11.
14.15		 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa.
		VJ

18.11. Johtaja Pilvi Kalhama
EMMA – taidetta ja tapahtumia
Espoon modernin taiteen museossa
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