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Veteraanit ja partiolaiset olivat yhteisessä nuotiopiirissä
Nuuksion Haukkalammen rannalla sateisena syyspäivänä.
Tilaisuus liittyi satavuotiaan partion juhlavuoden tapahtumiin.
Veteraaneista ja partiolaisista kerrotaan sivuilla 3 ja 19.
-Kuva Niilo Ihamäki.
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Pääkaupunkiseudun partiolaiset
solmivat yhteyttä yli sukupolvien
kutsumalla alueen veteraaneja leiritulilleen Nuuksion kansallispuistoon. Tempaus oli yksi partion l00vuotisjuhlallisuuksista.
Kymmenkunta Espoon ja Helsingin veteraania noudatti kutsua.
Säiden haltija ei luvannut auvoisia
oloja mustanpuhuvan taivaan alla,
sillä rankka syyssade piiskasi menomatkalla auton laseja, “Jos nuoret sateen kestävät, niin kyllä mekin sen kestämme”, vakuutti joku
kuin yhteisenä tuumailuna.
Haukkalammen rannalla leiriläisten nuotiotulen lämmössä kylmyys ja kosteus unohtuivat, kun
reippaat partiotytöt tarjoilivat nuotiolla keitettyä kahvia. Kuulumisten kyselyjen jälkeen hajaannuttiin
ryhmissä rasteille, joissa oli erilaisia tehtäviä. Yhdessä piti puukolla
veistää koivuhalosta kiehisiä, toisella solmia merimiessolmu, kolmannella tunnistaa maasta otettu
kasvin osa. Yhdellä rastilla seurattiin teatteriesitystä partioliikkeen
synnystä, sitä seuraavalla kerrattiin jo lapsena opittua kivikunta/
kasvikunta-arvausleikkiä.
Nuotiolla ja pienillä retkikeittimillä valmistui maittava hernekeitto, joka palautti mieleen sodanaikaiset kenttäkeittiön antimet.
Sadekin hellitti parahiksi, kun ryh-

dyttiin vapaaseen seurusteluun.
Kymmenvuotias poika halusi tietää, pelättiinkö sodassa kaiken aikaa. Toista kiinnosti, millaisia
aseita sodassa käytettiin. Ratsastusta harrastava tyttö kyseli, oliko
sodassa hevosia ja mihin niitä käytettiin. Veteraanit puolestaan saivat
tietää, että partiokasvatus on ulkoilua, liikuntaa ja luovaa toimintaa
korostavaa kasvatusta. Yleismaailmallinen tunnus on: ole valmis
auttamaan ja palvelemaan. Partioliike on puoluepoliittisesti sitoutumaton nuorisoliike, vaikka eräs
helsinkiläinen veteraani kertoikin,
että kun hän oli työläiskodin lapsi, ei partioon kuulumisesta ollut
sopivaa huudella. Yhdessä todettiin, että siinäkin suhteessa olot ja
asenteet ovat muuttuneet. Partioliike nauttii yleistä hyväksyntää ja
arvostusta.
Leirin johtaja kertoi, että partiolaisia on Suomessa noin 70 000.
Siis saman verran kuin meitä veteraaneja, joku oivalsi.
Partiolaisten Suomen itsenäisyyden juhlavuoden tempaus
Nuuksion jylhänkomeassa luonnossa onnistui hyvin. Haukkalammen nuotiotulilla veteraanit saivat
nähdä, että heidän puolustamansa
Suomi jää hyviin käsiin.
Niilo Ihamäki


Mannerheim-muistomitali
tasavallan presidentille
k u va : p u o l u s t u s v o i m at

Puheenjohtaja

Tämän vuoden osalta ulkomailla
tapahtuvat kuntoutukset on käyty loppuun. Espoolaiset sotaveteraanit ovat saaneet nauttia kuntoutushoidoista Virossa ja Unkarissa.
Espoon kaupungille voimme esittää vilpittömät kiitokset saaduista
etuisuuksista.
Ensi vuodeksi on valtiovallan
toimesta luvattu veteraaneille merkittäviä parannuksia kuntoutusmahdollisuuksiin, lupaa ministeri
Hyssälä elokuun tiedotteessa.
Budjettiin lisätään mm. viisi
miljoonaa euroa, jolla voidaan taata, että jokainen veteraani pääsee
joko avo- tai laitoskuntoutukseen
joka vuosi. Myös veteraanien puolisoiden kuntoutusmahdollisuuksia
parannetaan. Kuntoutusjakso pitenee 10 vuorokaudeksi eli samaksi
kuin veteraanin.
Jos veteraani kokee laitoskuntoutuksen liian raskaaksi, pyritään
lisäämään avokuntoutusta. Yksin
asuviin veteraaneihin on luvattu
kiinnittää entistä enemmän huomiota.
Veteraanien ja sotainvalidien
osalta käynnistetään kokeilu kotona asumisen tukemiseksi. Rahaa
tähän kokeiluun osoitetaan yksi
miljoona euroa.
Sotainvalideja ja veteraaneja tuetaan ensi vuoden budjetissa noin
421 miljoonalla eurolla.
Pieni- ja keskituloiset eläkeläiset saavat 20 euron kuukausikorotuksen, joka indeksikorotuksineen
tekee 33 euroa.
Muitakin pieniä korjauksia on
tulossa, niin että yksin asuvan,
kansaneläkkeellä olevan ylimääräistä rintamalisää saavan veteraanin toimeentuloturva paranee uudistusten johdosta enimmillään
arviolta 76 euroa kuukaudessa.


Toiminnanjohtaja

Tiedon kulku on usein vakava ongelma. Erittäin vakava ja hankala se on silloin jos ne, joille tietoa
pitäisi saada, muodostavat suuren
hajallaan asuvan joukon. Näin on
yhdistyksessämme, jonka lähes
1 500 jäsentä on vaikea varsinkin
nopeasti tavoittaa. Asiaa helpottamaan yhdistyksemme on hankkimassa omat kotisivut nettiin, ja
yhdistyksemme tapahtumista tulee
tietoa myös sotilaspoikien ja pikkulottien kotisivuille.
www.sotilaspojat.fi
Eero-Juhani Juhola
Lisäksi hallitus lupaa korjata eläkeläisten verotusta koskevat epäkohdat. Korjaus saattaa keventää eläkeläisten verotusta jopa
useilla sadoilla euroilla vuodessa,
kertoo ministeri.
Toivotan jäsenistöllemme hyvää
joulunaikaa ja ollaan onnellisia itsenäisyydestämme.
Eino Luostarinen
puheenjohtaja

Suomen marsalkka Mannerheimin elämäntyötä tunnetuksi tekevä
Champion of Liberty ry on luovuttanut tasavallan presidentti Tarja Haloselle julkaisemansa Mannerheim-muistomitalin. Professori
Erik Bruunin suunnittelema hopeinen mitali on jokaiselle kansalaiselle tarkoitettu muisto vuodesta
2007, joka on Suomen marsalkan
syntymän 140. juhlavuosi ja Suomen itsenäisyyden 90. juhlavuosi.

Mitali symboloi kumpaakin asiaa.
Kautta maan myytävän mitalin tuotto käytetään ensisijaisesti
suuren Mannerheim-elokuvan rahoittamiseen. Yhdistys on hankkeen aloitteentekijä ja elokuvan
on suunniteltu valmistuvan vuonna 2009.
Mitalin luovuttivat tasavallan
presidentille yhdistyksen puheenjohtaja, kenraaliluutnantti Heikki
Tilander sekä professori Heikki
A.Reenpää ja kenraaliluutnantti Ermei Kanninen Linnassa
21.9.2007 järjestetyssä tilaisuudessa.
Olli Ollila
everstiluutnantti evp.

Sanat lienevät Mikael Agricolan
teksteistä peräisin. Joulu on vanhoista kirkollisista juhlista nuorin.
Se on kuitenkin saanut nykyisen
sijaintinsa jo 300-luvulla. Jeesuksen syntymän tarkkaa päivämäärää
ei tunneta. Se on sijoitettu talvipäivän seisauksen (22.12.) jälkeiseen
aikaan, jolloin päivät ovat pidentyneet ja valo voittanut pimeyden
(jouluaatto 24.12.).
Joulun viettoon sisältyy monia
vanhoja tapoja ja uskomuksia, jotka ovat peräisin pakanuuden ajoilta. Näitä ovat muun muassa joulukinkku, oljet, kynttilät, tontut ja
todelliset pukit, joista nykyisin näkyy vain oljista tehdyt koristeet.
Nykyisen joulupukin esikuvana
lienee ollut silloinen Myrnan piispa Nikolaus, joka jouluna vieraili kodeissa ja vei köyhille lahjoja.
Nykyaikana ovat uudelleen tulleet
tiernapojat suosituiksi. He kertovat

julmasta Herodeksesta, jonka uskovat ruhtinaat taltuttivat, ja alkoi
uusi vaihe ihmiskunnan elämässä,
kun usko Jeesukseen valtasi ihmisten sydämen. Lutherilla tiedetään
olleen joulukuusi. 1800-luvulla se
tuli meille. Nykyisin se lienee tunnetuin joulun symboli.
Tavat ovat aikojen saatossa
muuttuneet. Meidän aikanamme
ehkä kaupallisuus on murentamassa joulun keskeistä sanomaa: ”Teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra!”
Joulua ei voida ostaa, vaan se
tarjotaan meille uskon kautta. Jokainen voi sen saada.
Toinen suuri juhla on myös joulukuussa: Itsenäisyyspäivä.
6.12.1917 eduskunta julisti
Suomen itsenäiseksi. Tänä vuonna
tuosta hetkestä on kulunut 90 vuotta. Meillä on siis edessämme kymmenvuotisjuhla, ehkä viimeinen
kymmenvuotisjuhla monen veteraanin elämässä. Se herkistää mielemme.

niilo ihamäki

”Joulu juhlista
jaloin !”

Lenno Järvi

Espoossa lasketaan seppeleet
sekä sankarihaudoille että Karjalaan jääneiden muistomerkille
kello 9.30, jonka jälkeen messu
seurakuntakeskuksessa kello 10.
Juhlallisuuksien jälkeen tarjotaan kirkkokahvit seurakuntatalossa. Siellä on lyhyt ohjelmatilaisuus. Toinen juhla on iltapäivällä
klo 15 Länsiauto Areenassa. Sen
järjestää Espoon kaupunki. Meidän veteraanien mielessä ovat monet raskaat muistot. Nyt voimme
sen sijaan iloisin ja kiitollisin mielin kokoontua yhteen juhlimaan.
Lenno Järvi

Mannerheim-muistomitali
itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi
Kuluva vuosi 2007 on kaksinkertainen juhlavuosi. Se on itsenäisyytemme 90. juhlavuosi ja Suomen marsalkka Mannerheimin
syntymän 140. juhlavuosi. Sen
kunnioittamiseksi Champion of
Liberty ry on lyöttänyt hopeisen
Mannerheim-muistomitalin, jonka on suunnitellut maamme tunnetuimpiin graafisiin taiteilijoihin
lukeutuva professori Erik Bruun.
Mitali symboloi kumpaakin juhlavuotta. Tuotto käytetään suuren Mannerheim-elokuvan sekä
maanpuolustusjärjestöjen
tukemiseen. Mitali on tarkoitettu jokaiselle suomalaiselle muistoksi
tästä juhlavuodesta. Näin se sopii erinomaisesti myös lahjaksi
ei vain omille kansalaisillemme,
vaan myös muistuttamaan maamme ulkomaalaisia ystäviä ja yhteistoimintahenkilöitä Suomen itsenäisyyden historian ratkaisevista
vuosista, henkilöistä ja teoista. Mi-

talin sopiva luovutusajankohta on
koko tämä vuosi ja erityisesti tuleva itsenäisyyspäivä 6.12.2007.
Champion of Liberty ry on perustettu vaalimaan Suomen marsalkan muistoa, tekemään hänen
elämäntyötään tunnetuksi sekä tukemaan valmisteilla olevaa elokuvaa. Yhdistyksen jäsenen, everstiluutnantti evp. Olli Ollilan
mielestä muistomitali on isänmaallinen hanke. Äänestä kuvastuu arvostus esikuvaa kohtaan, kun
hän toteaa: ”Ei löydy toista henkilöä, joka olisi tehnyt Suomen eteen
niin paljon kuin hän. Ei voi kuin
ihmetellä, miten yksi ihminen on
pystynyt siihen kaikkeen, mitä hän
elinaikanaan teki.”
Kesäkuussa julkaistu muistomitali on Suomessa ensimmäinen
yleinen kansalaismitali, niin kutsuttu jetoni. Sen kantaminen ei
edellytä kuulumista sotilaalliseen
joukkoon eikä mihinkään järjes-

töön tai yhdistykseen.
”Mitali on kiitollisuuden osoitus itsenäisyytemme rakentajille ja puolustajille. Se on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat
kunnioittaa Mannerheimin muistoa. Sitä voi käyttää oman harkinnan mukaan esimerkiksi virallisina juhla- ja muistopäivinä sekä
omina juhlapäivinä. Mitalilla voi
osoittaa kunnioitustaan asettamalla se kotona arvokkaalle paikalle.
Se on myös erinomainen lahja tai
liikelahja”, sanoo yhdistyksen perustajajäsen, professori Heikki A.
Reenpää.
Hopeinen Mannerheim-mitali on myynnissä 40,00 euron kappalehintaan R-kioskeissa kautta
maan.
Lisätietoja:
Olli Ollila, everstiluutnantti evp.
Puh. 040-500 2284
Olli.ollila@kolumbus.fi


”Goldener Reiter” August I Väkevän kultainen ratsastajapatsas.

hänellä väitetään olleen sata lasta.
Virallisia vaimoja lienee ollut vain
kaksi. Kyllä tällainen kuningas ansaitsi monumenttinsa, joka on kokonaan kullattu ratsastajapatsas.

Dresden arvalla
pommituskohteeksi

August I Väkevän
jalanjäljissä
Espoon sotaveteraanien 27-jäseninen ryhmä teki elokuun lopulla
kulttuurimatkan Saksan liittotasavallan Saksin osavaltion merkittäviin kaupunkeihin. Matka
oli Eero-Juhani Juholan toimesta hyvin valmisteltu. Kokenut ja
osaava Terttu Busse-Lunkka toimi asiantuntevana oppaana.
Elbejoen keskijuoksulla sijaitseva
Dresden on Saksan osavaltion tärkeä hallintokaupunki. Sillä on pitkä ja värikäs historia. Vuosisatojen
saatossa se on joutunut taistelemaan maa-alueistaan milloin mitäkin vihollista vastaan.
Yksi Saksan värikkäimmistä
hallitsijoista oli vaaliruhtinas August I Väkevä (1694-1733), joka
joutui kääntymään katoliseen uskoon saadakseen takaisin Puolan
kuninkaankruunun. Siitä hän oli
joutunut luopumaan Kaarle XII:
n valloitettua suuren Pohjansodan
pyörteissä Puolan, jonka kuningas August oli ollut. Kun Kaarle
XII sitten Pultavassa koki murskatappion 1709, palasi August myös
Puolan kuninkaaksi nyt hallitsijanimellä August II. Hänen ido

linsa hallitsijana oli Aurinkokuningas Ludvig XIV. Loistoa piti olla
ja kaunista, maksoi mitä maksoi.
Mutta August II Väkevä oli myös
luova persoona. Hän osallistui aktiivisesti mm. kaupunkisuunnitteluun sekä palatsien ja yksittäisten
taideteostenkin luomisprosessiin.
Elbejoen vartta kuljettaessa törmää tämän tästä monitaitoisen hallitsijan aikaansaannoksiin. Kun
hänen alkemistinsa eivät onnistuneet valmistamaan kultaa, antoi August dreijanpyörittäjillensä
määräyksen ryhtyä valmistamaan
Saksan maaperän keraamisesta savesta ”valkoista kultaa”. Näin sai
alkunsa Meissenin maailmankuulu
posliinituotanto. Matkalaiset saavat edelleen nähdä, kuinka dreija
pyörii ja taitavat kädet muotoilevat ja maalaavat ihastuttavia mutta huikean kalliita posliiniesineitä.
Kun kaikki on käsityötä, se myös
maksaa.
Vaaliruhtinaalla piti olla myös
metsästysmaja Jagdschloss Moritzburg, jota ympäröivään tekojärveen oli istutettu sampia, ja metsissä ruokittiin hirviä, kauriita ja
villisikoja. Tunnin kestävä hevosvankkuriajelu majan ympäristössä
jäi mieleen. Upeat näkymät ja satumainen metsä!
Kun on toimeliaasta hallitsijasta
kyse, ei voi olla mainitsematta, että

Dresdenin Frauenkirche on kohde,
jota on vaikea kuvata. Se on nähtävä. Liittoutuneet olivat sopineet,
ettei Dresdeniä pommiteta, koska se on täynnä mittaamattoman
arvokkaita rakennuksia, eikä siellä ollut lainkaan sotateollisuutta.
Arvokkain rakennus oli italialaisen Bernando Belotton (Canaletton) 1749 paikkeilla suunnittelema Frauenkirche. Englantilaiset
kuitenkin päättivät nopeuttaa sodan päättymistä rajulla pommituksella johonkin yllätyskohteeseen.
Kohteeksi he valitsivat Dresdenin. Koko Dresdenin historiallinen keskusta tuhoutui, mukana
myös Frauenkirche. Tässä helmikuun 1945 suurpommituksessa
kuoli 100 000 ihmistä ja tuhoutui
mittaamaton määrä taidetta, tiedettä ja teknologiaa. Mikä ei tuhoutunut pommituksessa, sen veivät valloittajat.
Saksalaiset kuitenkin päättivät ”nousta tuhkasta” ja aloittivat
kaupunkinsa ikivanhan symbolin Frauenkirchen entistämistyön.
Raunioista kaivettiin hiekkakiviä
ja taideteosten osia, joista vähitellen ja sitkeästi saatiin temppeli entiselleen. Hankkeen rahoittamiseen ei Saksalla yksin tuolloin
ollut varaa, mutta kansainvälistä rahoitusta saatiin, ja mm. englantilaiset osallistuivat entisöinnin rahoittamiseen huomattavalla
panoksella. Se lienee tulkittavissa anteeksipyynnöksi. Ainoa yksityiskohta, joka ei tuhoutunut, oli
Martti Lutherin patsas. Se kaivettiin ehjänä raunioista ja seisoo
nyt temppelin edustalla ikään kuin
vartiomiehenä.
Nykyään Dresden kuuluu Unescon kulttuuriperintökaupunkeihin.
Ajettaessa Elben vartta kohti
Leibzigiä on laajoilla viljelymailla
satoja tuulivoimaloita. Niiden antama energia on n. 4 % koko Saksan energiatarpeesta.
Ennen toista maailmansotaa
Leibzigissä oli 900 000 asukas-

Eero-Juhani Juhola

ta. Sodan päätyttyä asukasmäärä
oli 400 000. Monet olivat muuttaneet hyvän sään aikana länteen.
Kun kaupunki jäi osaksi Itä-Saksaa (DDR), useat yrittivät loikata
Länsi-Saksan puolelle. Jotkut onnistuivat, useimmat eivät.

Bachin työpaikalla

Kaupungin tärkein nähtävyys lienee Tuomaankirkko ympäristöineen. Se oli tuomaskanttori Johan
Sebastian Bachin tärkein työpaikka ja sen alttarin edustalla on myös
hänen hautansa. Viereisessä talossa oli hänen kotinsa.
Paikka on nostalginen vierailijoille, joille Bachin musiikki
on avautunut. Sadoista turisteista
huolimatta kirkossa vallitsee hiljaisuus. On kuin jostakin kuuluisi pääsiäiskoraali Christ lag in Todesbanden.
Leipzigin itäpuolella on Kansojentaistelun monumentti, massiivinen möhkäle, johon monet ovat
menettäneet mielenkiintonsa Saksan uusnatsien otettua patsasalueen kokoontumispaikakseen.
Magdeburg, entinen hansakaupunki, oli DDR:n mallikaupunki,
jota auliisti esiteltiin vieraille. Sodassa oli 90 % kaupungin rakennuksista tuhoutunut, ja jälleenrakentamisen myötä voitiin kadut
rakentaa monin verroin leveämmiksi. Saksojen yhdistymisen jälkeen liiketoiminta on alkanut elpyä. Suuri Karlstadin tavaratalo
on täynnä laadukasta tavaraa, mutta asukkaiden ostovoima ei vielä
ole Saksan länsiosien tasoa. Vienee vielä vuosia ennen kuin tuloerot maan itä- ja länsiosan välillä
tasoittuvat. Näin on, vaikka saksalaiset lännessä maksavat normaalin tuloveronsa lisäksi 5-6 % ns.
solidaarisuusveroa, jolla pyritään
rahoittamaan itäisten osien infrastruktuurin kehitystä.

Schwerin – kymmenen
järven kaupunki

Viimeinen varsinainen tutustumiskohde oli Schwerinin kaupunki,
jonne Magdeburgista on matkaa
200 kilometriä. Sopivat kahvi- ym.
tauot, reipas marssimusiikki ja pienet improvisoidut esitykset tuntuivat lyhentävän kaupunkien välisiä etäisyyksiä. Oli mm. kiintoisaa
kuulla katsaus saksalaiskirjailija
Karl Mayn (1842-1912) elämään.
May oli aluksi hunningolla ja istui seitsemän vuotta vankilassa.
Vapauduttuaan hän valmistui kansakoulunopettajaksi, mutta pian
luomisvietti veti hänet kirjallisiin
harrastuksiin. Hän loi intiaanien
elämästä korkeatasoisen seikkailukirjalajin; toistakymmentä Mayn
kirjaa on suomennettu. Näistä tunnetuin lienee Inkan testamentti,
jonka tämänkin kirjoittaja muistaa lapsena lukeneensa posket hehkuen. Karl Mayn painosten määrä
nousee yli miljoonan. Ainoa ky-

Itsenäisyyspäivänä 6.12.2007
Klo 9.30 Seppeleenlasku
Espoon sankarihaudalle
Klo 10 Juhla seurakuntatalossa

Espoolaisia Dresdenin Frauenkirchenin edustalla.

seenalainen seikka Mayn elämässä oli tuon vankila-ajan ohella se,
että Adolf Hitlerinkin kerrotaan
olleen Karl Mayn suuri ihailija.
Schwerin on kymmenen järven
kaupunki. Osa niistä on tekojärviä ja ¼ kaupungin pinta-alasta on
vettä. Suomalaisen silmin Schwerin on ihmisen mittainen kaupunki, vain 100 000 asukasta. Sodan
aikana kaupunkia ei pommitettu,
koska siellä ei ollut sotateollisuutta. Kaupungin jäätyä DDR:n haltuun tuli Schwerinin hienoimmalle harjanteelle neuvostoliittolainen
varuskunta.
Järvien lisäksi kaupunkikuvaa
hallitsee erikokoinen, monitorninen ”Satulinna”, jonka kauneudesta voidaan olla monta mieltä. Kuitenkin linnan kahdessa kahvilassa
nautittiin makoisat kahvit sacherleivoksen ja joku kai oikein avecin kera.
Travemünden satamassa odottikin jo Finnlinesin uusi alus M/S
Finnmaid, joka 27 tunnissa kuljetti retkeläiset tyyntä Itämerta pitkin
sadetta tihkuvaan Helsinkiin.
Mutta mitäs tuosta, sillä ruoka oli
hyvää ja sitä oli riittävästi.
Pekka Kontu


Ehtoollisleivät
valmistetaan
perinteisin
menetelmin

niilo ihamäki

niilo ihamäki

Kaikki Suomen evankelisluterilaisten kirkkojen ehtoollisleivät
valmistetaan Helsingin Diakonissalaitoksella. Vuosittain tehdään
yli kaksi miljoonaa leipää. Valmistus alkoi jo vuonna 1926. Leivät
leivotaan happamattomasta taikinasta perinteiseen tapaan.
Pyhän ehtoollisen esikuva luotiin kaksituhatta vuotta sitten. Raamatussa kerrotaan, kuinka Jeesus
viimeisellä ateriallaan antoi leivän
opetuslapsilleen ja sanoi: Tämä on
minun ruumiini, niin usein kuin te
tätä leipää syötte, tehkää se minun
muistokseni. Tämän esikuvan mukaan ehtoollisella nautitaan yhä
happamattomasta taikinasta leivottu leipä ja pikarillinen viiniä. Leivän pyöreä muoto kertoo, että koko
maapallo kuuluu Herralle. Jeesuksen kuva ympyrässä muistuttaa ehtoollisen asettajasta.
Helsingin Diakonissalaitoksella oblaattien valmistus aloitettiin
vuonna l926. Diakonissalaitoksella palvellut sisar Aino Miettinen
perehtyi Saksassa ehtoollisleipi-

Johanna Bister paistaa ehtoollisleipiä vohvelirautaa muistuttavalla pannulla.

en valmistukseen ja hankki työssä
käytettävät välineet.
Ehtoollisleipätaikina on pelkistetyn yksinkertainen. Sen aineksina ovat vain kylmä vesi ja
vehnäjauhot. Yhteen vesilitraan
sekoitetaan 600 grammaa jauhoja.
Hiivaa, suolaa tai muita mausteita ei käytetä. Vilja-allergisten leivät tehdään erikoisjauhoista. Yön
yli seisoneen taikinan paistaminen
aloitetaan varhain aamulla. Paistoa varten on kaksi vohvelirautaa
muistuttavaa pannua. Mehiläisvahalla voidellulle aluslevylle kaa-

detaan desilitra taikinaa, kansi painetaan kiinni ja hetkessä valmistuu
levy, josta saadaan 38 leipää. Jokaiseen leipään jää yläkanteen
uurretun ristiinnaulitun kuva. Paistuneet leipälevyt höyrytetään notkeiksi ja leivät leikataan yksitellen irti jalkapolkimella toimivalla
leikkurilla. Virheelliset leivät poistetaan ja valmiit pakataan laatikoihin, joihin mahtuu 450 leipää.
Oblaattien valmistukseen osallistuu kolme täysipäiväisesti palkattua henkilöä.

Leipiä tehtiin rukouksia
lukien

Entisinä aikoina ehtoollisleivät
valmistettiin hartain menoin. Luostareissa nunnat ja munkit valitsivat vehnänjyvät rukouksia lukien
ja jauhoivat ne Herran siunausta pyytäen. Nykyään leivät siunaa
kirkossa ehtoollismessua toimittava pappi.
Leipien valmistamossa työ on
käytännön sanelemaa arkista työtä. Taideteoksia muistuttavat pienet leivät valkoisella liinalla peitetyllä pöydällä luovat valmistamon
tunnelmaan kuitenkin häivähdyksen ikiaikaisesta pyhyydestä.
Niilo Ihamäki
Timo Ruokonen käyttää leikkuria.
Yhdestä levystä saadaan 38 öylättiä.



Kun jokainen meistä aikanaan kutsutaan viimeiseen iltahuutoon, olisi omaisilla helpompaa, jos poisnukkunut olisi jo eläessään tehnyt
muistiinpanoja, joissa kertoisi, miten siunaus- ja hautaustilaisuudessa tulisi menetellä.
On ollut useita tapauksia, jolloin omaiset eivät tiedä esimerkiksi sitä, että Espoon Sotaveteraanit ry omaisten toivomuksesta
laskee seppeleen jäsenensä hautaustilaisuudessa tai toimittaa hautakiveen kiinnitettävän tammenlehvän siihen oikeutetulle vainajalle.
Vaihtoehtoisesti on myös mahdollisuus saada Sotaveteraaniliiton jäsenmerkki tai adressi.
Toivoisimme, että veteraanit tekisivät muistiinpanoja seuraavista
asioista:
Vaihtoehtoisesti:
- haluaako havuseppeleen laskettavan haudalle
- muistokiveen
kiinnitettävän
tammenlehvän
- muistokiveen kiinnitettävän veteraanimerkin (lumipukuinen
sotilaan pää).
Hyvä olisi myös merkitä muistiin
veteraanituttavia, joiden kanssa on
ollut sodassa tai toiminut veteraaniasioissa.
On sattunut, että omaiset – varsinkin perheen lapset, jotka eivät
lue Sotaveteraani-lehteä – eivät ole

Sotiemme veteraanien
kuoleman jälkeiset
etuisuudet
Mikäli kuolinpesän varallisuus ei
riitä hautauskuluihin, voi niihin
hakea tukea toimeentulotukihakemuslomakkeella Espoon kaupungin perhekeskuksen sosiaalityöstä
etukäteen, kertoo Arja Jansson.
Toimeentulotukihakemuslomakkeita on mm. oman alueen
sosiaalitoimistoissa ja Espoon
kaupungin internetsivuilla (http:/
www.espoo.fi/default.asp? path=1
;28;1186;11404;11421). Lomak-

niilo ihamäki

Kun kutsutaan
viimeisen
iltahuutoon

olleet tietoisia poisnukkuneen toimista. Olihan aika, jolloin ei niistä
puhuttu, eivätkä nuoria kiinnostaneet nämä asiat.
Lisäksi on sattunut, että omaiset ovat päivää tai kahta ennen siunaustilaisuutta pyytäneet seppelettä. Sitä ei valitettavasti pystytä
hankkimaan näin nopeasti, koska
seppeleen valmistaminen vie aikansa.
Kun omaiset ovat ilmoittaneet
Espoon Sotaveteraanien yhdistykselle siunauksen ajan ja paikan,
pyydämme, että otatte yhteyden
siunaavaan pappiin ja pyydätte häntä siunauspuheessaan kertovan vainajan olleen sodassa
puolustamassa isänmaatamme ja
itsenäisyyttämme. Kun tulee kukkien laskemisen aika, Espoon Sotaveteraanien edustajat laskevat

seppeleen, jos omaiset ovat sen
halunneet. Viime aikoina on tullut tavaksi laskea se viimeisenä.
Seppeleenlaskun aikana on soitettu omaisten toivoma musiikkikappale (esim. Oi kallis Suomenmaa,
Sotaveteraanin iltahuuto, Finlandia). Seppeleenlaskun yhteydessä
seppeleen laskija lausuu seuraavat
sanat: Isänmaa, jonka itsenäisyyttä ja vapautta olit puolustamassa,
ottaa Sinut syliinsä. NN. Muistoa
kunnioittaen Espoon Sotaveteraanit ry.
Seppelejaoston puolesta toivon,
että veteraanit kertoisivat tästä menettelystä läheisilleen. Käytäntöä
on noudatettu noin kolme vuotta.
Omaiset ovat kiitollisina sen hyväksyneet.
Jouni Rainto
Seppelejaoston puheenjohtaja

keen mukana on selvitys vaadittavista liitteistä. Hautauskuluihin
myönnetään avustusta kohtuullisten kustannusten mukaan Espoon
kaupungin tekemän kilpailutetun
sopimuksen mukaisesti. Hautausmenojen yhteydessä otetaan huomioon kuolinpesän varat. Hautauskulujen toimeentulotukipäätös
tehdään perintänä mahdollisista
kuolinpesän varoista.
Matkaan lähiomaisen hautajaisiin omainen voi hakea toimeentulotukea edullisimman vaihtoehdon
mukaan.
Omaiset esittävät usein laskuja,
jotka ovat vainajalta jääneet maksamatta. Näitä ei kuitenkaan mak-

seta toimeentulotukena, vaan ne
tulee merkitä vainajan jälkeen laadittavaan perukirjaan velaksi.
Espoon seurakunta tarjoaa sotaveteraanille ja hänen puolisolleen
ilmaisen hautauksen arkkuhautauksessa; uurnahautauksesta koituu
joitakin kuluja.
Tietoja maksuttomista hautapaikoista antanut Espoon Seurakuntayhtymän hallintopäällikkö Sari
Anetjärvi, työ: 8050 2290.
Sotainvalideilla on Sotilasvammalain mukaisia korvauksia, joista
osa on kuoleman jälkeisiä korvauksia. Lisätiedot Valtiokonttorista
puh. (09) 7725 8200.
Merja Tavi-Räisänen


k at r i l i n t u n e n

Espoon sotaveteraanikuoro laulaa
Kelton kirkossa jumalanpalveluksen yhteydessä 17.5.2007.

Espoon sotaveteraanikuoro Karjalan kannaksella,
Pietarissa ja Inkerinmaalla
Rajala. Samanikäisenä minäkin jo
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osallistuin talvisotaan, mutta mainittua veljeä paremmalla onnella.
Matkamme varsinainen kohde
oli Inkerinmaalla oleva Keltto ja
sen kaunis uusi kirkko. Kuoromme lauloi kirkossa pidetyssä jumalanpalveluksessa.
Inkerinmaan vanhimmat asukkaat olivat vatjalaiset ja inkeroiset. Myöhemmin sinne siirtyi inkeriläisiä, venäläisiä, saksalaisia,
virolaisia ja suomalaisia. Pontus
De la Gardien valloitettua alueet
vuonna 1581 vatjalaiset ja venäläiset pakenivat alueelta, kun valloittaja alkoi käännyttää heitä luterilaiseen uskoon. Enimmät heistä
pakenivat vuosien 1656-57 sodan
jälkeen. Näin sai alkunsa Tverin
karjalaisasutus. Heidän tilalleen
siirtyi suomalaisia, jotka muodostivat pääosan Inkerinmaan suomenkielisestä väestöstä (Otavan
Tietosanakirja). Presidentti Mauno Koiviston päätöstä pitää maahamme muuttaneita inkeriläisiä
paluumuuttajina on siten pidettävä
historiallisiin tapahtumiin liittyvänä päätöksenä.
Käyntimme Keltossa muodostui
lyhyeksi mutta miellyttäväksi yhdessäolon hetkeksi Inkerin suomalaisten keskuudessa. Toivottavasti
suojasää jatkuu, jotta tällaisia hetkiä voimme viettää tulevaisuudessakin.
Aulis Lintunen

nen oli naapurimme poika. Merijoen suomalaisesta varuskunnasta
muistan myös silloiseen, varsin
yleisestikin kuuluneeseen simputukseen liittyvän, kaskuksi muodostuneen komennuksen: ”Kyykkyyn käy, kädet niskan taakse vie,
suuntana taivaanranta, antaa hyssyttää!”
Eino Luostarinen kertoo matkamme edistyessä Rautajoen pitäjässä lähellä Viipuria syntyneen
yhden kuuluisista keihäänheittäjistämme eli Yrjö Nikkasen. Mainittakoon tämä näin yleisurheilun
maailmanmestaruusvuotena.
Tänä vuonna tulee kuluneeksi
450 vuotta Suomen uskonpuhdistajan ja kirjallisuuden isän Mikael
Agricolan kuolemasta Kuolemajärvellä Karjalan kannaksella hänen palatessaan Moskovasta rauhanneuvottelukunnan
jäsenenä.
Hänet on haudattu Viipuriin.
Viipurin Torkkelin puistossa ovat edelleen pystyssä Liipolan Metsänpoika-patsas ja Mäntysen Hirvi. Samoilla tienoilla ovat
eläneet kuuluisat Talikkalan taitovoimistelijat sekä huippu-urheilija Sten Suvio. Lähistöllä on myös
meille kaikille lauluistakin tuttu
Morepos’n puisto.

Hoitamaton Kannas masentaa

Kannasta kierrellessä tulee kyllä ”surku puseroon”, niin hoitamattomia ovat Kannaksen alueen
maat ja metsät. Kahvitauolle pysähdyimme Summassa, jossa kävimme 1939-40 taistelujen muistomerkillä. Siellä vietimme myös
lyhyen hartaushetken. Summan
talvisodan taisteluissa kaatui tiettävästi nuorin soturimme, suojeluskuntapoika, 15-vuotias Martti

Espoon Sotaveteraanikuoron kuorolaiset laskemassa seppelettä
Summan taistelujen muistomerkille.

aulis lintunen

Espoon Sotaveteraanikuoro teki
16.-18.5. matkan Pietariin ja Inkerinmaalle Kelttoon. Keltossa on
uusi kaunis kirkko, jonka rakentamista ovat avustaneet mm. Espoon
luterilaiset seurakunnat.
Espoon sotaveteraanit ovat vuosien saatossa tehneet lukuisia matkoja Karjalan kannakselle ja Pietariin. Molemmista löytyykin paljon
nähtävää ja monelle veteraanille
myös muistoja sotiemme ajoilta.
Espoon sotaveteraanien puheenjohtajalla Eino Luostarisella
on näistä maisemista paljon tietoja
ja kokemuksiakin. Hänhän on syntynyt Teerijoella (Tervajoki, karjalaksi Terjok). Siellä on vapaa-aikojaan viettänyt myös vähemmän
mairittelevasti maamme oloihin
vaikuttanut Otto Ville Kuusinen.
Matkatessamme Eino kertoilee
meille mm. Säkkijärvestä ja sen
Nisalahdesta, jossa 6.-7.3.1940 venäläiset saivat suurella ylivoimallaan murtuman suomalaisten puolustusasemiin, minkä laajeneminen
saatiin kuitenkin suurin ponnistuksin estetyksi. Säkkijärvi on meille
tuttu mm. polkastaan, jota kesällä 1941 soitettiin radiossa tietyllä taajuudella useita vuorokausia,
jotta pioneerit ehtivät purkaa Viipurin linnan räjäyttämiseksi venäläisten asettaman miinoituksen.
Kertoilussa tulee esille myös
Suurmerijoki, jossa oli itsenäisyytemme alkuaikoina myös lentokenttä.
Henkilökohtaisestikin
muistan hyvin Merijoen lentonäytöksen ennen talvisotaa, missä näytöksessä kaksi näytökseen
osallistunutta lentokonetta törmäsivät toisiinsa. Koneiden miehistöt
kuolivat. Muistan vieläkin heidän
kaikkien nimet, yksi heistä, vänrikki Onni Aleksander Suutari-

Kuvassa reippaita lomalaisia. Matkat tehtiin omalla ja kimppakyydillä.

Veteraanien hyvän
olon viikko
Elo-syyskuun vaihteessa oli meitä
Espoon Sotaveteraanit ry:n viisitoista jäsentä viettämässä leppoisaa
yhdessäoloa Lohjalla Kisakallion
Urheiluopistolla. Opisto on jo tuttu monelle, mutta vielä oli muutama ensikertalainen mukana. Emme
toki olleet siellä vain omassa ryhmässämme. Siellä oli kaikenikäistä
poikaa ja tyttöä, liikunnan opiskelijoita sekä nuoria leirikoululaisia,
niin että vilskettä oli. Meitä ei se
vauhdikas toiminta häirinnyt, päinvastoin meillä oli hyvin mielenkiintoista seurattavaa.
Majoituksen (Koivupiha 2:ssa)
ja ruokailun lisäksi meille oli kaksi
hierontaa. Hierojan työskentelyyn

Uudet jäsenet 2007
Antonius Irene
Fagerström Börje
Färm Pirkko
Kagan Terje
Kainulainen Anna-Liisa
Kalin Eeva Aino Helena
Kovanen Teemu Tapio
Laakso Maire Tuulikki
Lamminen Vesa Tapani
Nurmi Kaarina
Ojanperä Sinikka Kyllikki
Paula Kalle
Pehkonen Hillevi
Pirhonen Maija-Liisa
Pulkkinen Petter
Rainto Irja Annikki
Ruokosuo Tuire Johanna
Sorvettula Olli
Tikka Marja-Leena

oltiin tyytyväisiä. Ohjattu liikunta
oli monimuotoista. Myös monelle
oli Suvituuli Louhen asiantunteva selostus gurling pelin säännöistä mielenkiintoista. Saimme myös
kokeilla kiven liu’utusta jäällä. Vesijumppa ja saunominen olivat piristäviä. Rantasaunaa oli myös
mahdollisuus käyttää. Terveysluento ja ravinto-opastus tuntuivat

Aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityössä tehdään suunnitelmallista, tavoitteellista, pitkäjänteistä ja moniammatillista työtä
taloudellisen ja/tai sosiaalisen tuen
ja palvelun tarpeessa olevan asiakkaan kokonaisvaltaisen kuntoutumisen ja elämäntilanteen edistämiseksi.

jäävän monen mieleen.
Meidän
mielenkiintoamme
herätti se, miten mittava investointi on menossa opistolla. On
rakenteilla kaksikerroksinen hotellirakennus ja alueen kattava kaukolämpöputkisto, johon Maikkalan järveen upotetusta putkistosta
otetaan maanlämpöpumpulla kiinteistölle lämpöä.
Viikon päätteeksi vietimme
opiston kabinetissa yhteisen illanvieton pallopelin ja kahvittelun
merkeissä. Olimme kovasti kiitollisia Kisakallion henkilökunnalle
ja erittäinkin Pertti Sirenille, joka
hoiti kaikki järjestelyt loistavasti.
Toivo Nikander
Aikuissosiaalisen työn kohteena
olevia tilanteita esimerkiksi:
• ensisijaiset etuudet ovat
		 riittämättömät
• tarvitaan ohjausta rahan
		 käytössä
Toimeentulotukea voi hakea oman
alueen sosiaalitoimistosta. Espoon
kaupunki vaihde (09) 81621	
Merja Tavi-Räisänen

Itsenäisyyspäivän juhla
LänsiAuto Areenalla
Kello 15 alkavassa tilaisuudessa
valtuuston pj. Markku Sistonen tervehtii kaupunkilaisia
ja jaetaan vuoden 2007 Espoo-mitalit.
Suora tv-lähetys YLE TV 2 kanavalla alkaa klo 15.45.
Konsertissa esiintyvät:
Tapiolan Sinfonietta, johtajana Tuomas Hannikainen
Tarja Turunen, sopraano
Samuli Edelman
Weegeen lapset, johtaa Eve Alho
Espoon Sotaveteraanikuoro, johtaa Kai Vahtola
Polyteknikkojen kuoron kvartetit, johtaa Juha Kuivanen
Konsertin juontaa kulttuurijohtaja Georg Dolivo.
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Kuntoutushotelli
Korpilampi
toiminut 30 vuotta

v i l l e pa l o n e n

Espoosta ei tarvitse mennä ”merta edemmäs”, kun on keho ja mieli kuntoutettava. Kaupungissamme
toimii kaksi veteraanikuntoutukseen hyväksyttyä kuntoutuslaitosta lääkäreineen ja pätevine hoitajineen: Kartanokylpylä Kaisankoti
ja Kuntoutushotelli Korpilampi.
Espoon ”sisällä” Kauniaisissa on
Kauniala, aikoinaan Sotainvalidien veljesliiton hoitokoti. Sen omistaakin nyt Vantaa.
Kuntoutushotelli
Korpilampi juhli 30-vuotista toimintaansa
8.3.2007 .
Kuluneiden vuosien aikana lehdessämme on saatu lukea tyytyväisten veteraanien ylistyksiä kuntoutuksissa saaduista hoidoista
ja ohjelmista, jotka ovat kaikissa
kuntoutuslaitoksissa lähipitäen samanlaiset ulkomaita myöten: voimistelua, uintia, hierontaa savihauteen kanssa tai ilman, ulkoilua,
esitelmiä ja keskusteluja, uusiin
ystäviin ja hoitajiin tutustumiset
sekä terveellistä ruokaa. Kullakin on sitten omat erikoisuutensa,
esim. Korpilammella harrastetaan
talvisin hiihtämisen ohella avantouintia ja pilkkimistä jopa pilkkikilpailuja talon vuokraamilla välineillä. Hotellinjohtajan Maija
Kujapellon mukaan ollaan yhteistyössä lähialueen yrittäjien kanssa
ja järjestetään virkistysretkiä alueen ympäristöön, mm. ratsastustallille. Ja jouluksi tarjolla on nimenomaan veteraanien suosima
hemmottelutarjous ”Joulupaketti”
ohjelmineen ja jouluaterioineen.
Korpilammesta on paljon muutakin kerrottavaa. Lainaan otteita
Maija Kujapellon lehdistötiedotteesta: ”Helsingin Osuuskauppa
aloitti hotellin rakennustyöt vuonna 1975. Suunnittelijoina toimivat

Kuntouttajat sauvakävelyllä: vas.
psykologi Anne Vesterinen, lääkäri
Laura Jaakkola ja terveyspalveluosastovastaava Anitta Ratinen.

arkkitehdit Martti ja Anna-Maija Jaatinen. Korpilampi rakennettiin alun perin Finnjetin tuomia
saksalaisturisteja varten. Hotelli oli aikansa edelläkävijä monissa asioissa. Korpilammella oli
mm. Suomen ensimmäinen laajassa mittakaavassa toimiva atk-pohjainen
hotellivarausjärjestelmä.
Järjestelmää pyörittävä tietokone
oli kokonaisen huoneen kokoinen.
1970-luvun loppupuolella kokoontui maamme poliittinen johto usein

Korpilammella ja presidentti Kekkonenkin oli tuttu vieras. Vuonna
1977 järjestettiin ns. Korpilampikonferenssi, jossa hallitus ja työmarkkinajärjestöt pohjustivat uutta
kurssia maamme talouspolitiikkaan ja vielä tänäkin päivänä kuulee puhuttavan Korpilammen hengestä.
Mm. Miss Suomi on saanut
kruununsa Korpilammen upeissa
puitteissa.”
Nykyään Korpilampi kuuluu Lomaliitto/Fontana-Hotels -ketjuun.
Se on noin 23 kilometrin päässä
Helsingistä ainutlaatuisessa korpimaisemassa. Hotellin naapuritontilla on myös loma-asuntoja vuokrattavina tai osa-omistuksena. Ne eivät
kuulu Korpilampi–Hotelliin niin
kuin ei myöskään noin 500 metrin
päässä sijaitseva suosittu vesipuisto Serena, joka on auki kesällä päivittäin ja muulloin viikonloppuisin.
Se kuuluu olevan espanjalaisessa
omistuksessa.
Suurtenkin kokousten pitoon
Korpilammen tilat riittävät: 150
huonetta, 15 kokoustilaa ja 305paikkainen auditorio – missä meille, kahdelle henkilölle, näytettiin hyviä elokuvia laajakankaalta
(nuoremmat hotellivieraat olivat
tanssimassa). Tanssisali ja ravintola ovat rakennuksen toisessa päässä. Melua ei huoneeseemme kuulunut. Ruokasalin ikkunoista on
ihastuttava näkymä honkien varjostamalle rinteelle ja puron yli
johtavalle kaarisillalle. Myös sisällä ruokasalissa aterioitsija saa
nauttia herkullisten ruokalajien
ohessa ”silmänruokaa” taiteellisen
kauniista salaattien, vihannesten
ym. alkuruokien kattauksesta.
					
Marjatta Konttinen

S ä i l y t ä t ä m ä s i v u – leikkaa irti !
Sosiaalijaosto

Yhdistyksen antamat
veteraanipalvelut
KÄYTTÄKÄÄ HYVÄKSENNE
EDUT !
Kuntoutusasioiden hoitaja
Pertti Sirén
puh arkisin 044 03 03 142
Osoite Suvikuja 3 B 11
02120 Espoo
HUOM: Kuntoutusta hakeva: ota
ensin yhteys puhelimitse! Myös
Oulunkylän kuntoutusasioissa.

Fysikaalinen
avokuntoutus
Avokuntoutus (hieronta fysioterapia yms.) kuuluu yhdistyksen
kustannuksella kerran vuodessa jokaiselle sotaveteraanijäsenelle mukaan lukien omaishoitajat ja
yhdistyksen toiminnassa aktiivisesti olevat.
Ilman lääkärin lähetettä korvataan toistaiseksi kulut 350 euroon
asti per kalenterivuosi. Hoidot voi
ottaa useampaankin kertaan, kunhan summa ei ylitä 350 euroa. Lisähoidoista otettava yhteys ensin P.
Siréniin. Yhdistykselle lähetettävään anomukseen on liitettävä mukaan nimellä varustettu kuitti itse
maksamasta laskusta. Merkitkää
tilinumeronne!
Oulunkylän kuntoutus laskuttaa
yhdistystä suoraan saatuaan maksusitoumuksen. Yhteydenotto Oulunkylään puh. 728 2475 klo 8 –12
ajanvarausta varten.
Lääkärin lähetteellä itse maksamasta laskusta tulee ensin hakea
Kelasta Kelan taksojensa mukais-

ta korvausta. Sen jälkeen voi hakea erotuksen yhdistykseltä erillisellä hakemuksella enintään
350 euroon saakka.
Kaupungin myöntämän jalkahoidon lisäksi yhdistys voi korvata
perustellusta syystä lisähoidon.

- maksuvapaus terveyskeskusmaksuista
- maksuton joukkoliikenne
- kaupungin uimahallien ja kuntosalien maksuton käyttö
- ilmaiset parkkipaikat määrätyillä alueilla

Silmälasit

Oikeusneuvonta

Kaupungin myöntämän avustuksen (100 euroa) lisäksi yhdistys
myöntää hakemuksesta avustusta
silmälasien hankintaan. Lähettäkää kuntoasioiden hoitajalle tilinumeronne ja liitteeksi nimellä varustettu kuittijäljennös.

Helsingin Seudun
Sotaveteraanipiiri ry:n
sosiaalineuvoja
Anita Koskinen neuvoo ja opastaa sosiaali- ja terveydenhoidon
kysymyksissä
Sähköposti:
anita.koskinen@luukku.com
puh. 0400 410659

Espoon kaupungin
veteraanipalvelut
Kuntoutusohjaajat:
Merja Tavi-Räisänen
puh. 816 42376
Mari Visakko puh. 816 42380
Postiosoite:
Espoon sosiaali- ja terveystoimi
Veteraanipalvelut
PL 2311
02070 Espoon kaupunki

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

Kaunialan
avustajatoiminta
Yhteyden otto: Ritva Vestenius,
projektipäällikkö
Kaunialan vaihde 09-505 921,
09-50592240, 050-587 1463
Avustajia kotiin
Jos tarvitsette avustajaa jossakin
alla mainitussa toiminnassa, voitte
ottaa yhteyttä.
Avustajan työtehtäviin kuuluu:
– päivittäisessä
kodinhoidossa
avustamiseen
– piha- ja ulkotyöt avustajan taitojen ja työturvallisuuden mukaisesti
– asiointiapu
– saattajapalvelu
– kotimiesapu
– keskustelu, lehdenluku ym. henkinen tuki.
Avustajatoiminnan asiakasmaksu
on 18 euroa 2½ tuntia.
Kauniala laskuttaa avustajatoiminnan asiakasmaksut joko kuukausittain tai kahden kuukaudenvälein.

PALVELUT:

- Jorvin ja Puolarmetsän päivystyskäynti poliklinikalla on maksuton
- avo- ja laitoskuntoutusta vuosittain
- jalkahoitoavustusta kolme kertaa vuodessa 35 € kerta
- avustusta silmälasihankintaan
joka toinen vuosi 100 €
- maksuton hammashoito
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sillä esim. Sato ei pidä rekisteriä
asukkaiden alkuperästä. Erikokoisia huoneistoja talossa on 46 kappaletta. Talon suunnitteli arkkitehti Jonatan Fleming.

Taloon otetaan yhä
veteraaneja

Soukan
Veteraanitalon
nimi halutaan
säilyttää
Soukankujalla on talo, jonka oven
yläpuolella oleva nimi Veteraanitalo loistaa kauas, ja Veteraanitalona
ainakin soukkalaiset ovat oppineet
tuntemaan 90-luvun alkupuolella
rakennetun talon, jonka kaunis ulkonäkö ja hyvin hoidettu upea etupuutarha herättää ohikulkijoiden
huomion.
Veteraanitalon asukkaat kokoontuivat syksyllä parikin kertaa
keskustelemaan talossa asumisen
hyvistä ja huonoista puolista. Ensimmäisessä istunnossa oli mukana
myös talon omistajan, Sato Oy:n
kiinteistöpäällikkö Ulla Salminen
ja hänen sihteerinsä Johanna Vaara. Myös lehtemme päätoimittaja
Niilo Ihamäki oli läsnä.
Talon vanhimpiin asukkaisiin
kuuluva 87-vuotias arkkitehti Lasse Vianta kertoi Veteraanitalon
perustamisajoista erittäin ansiokkaasti. Hänellä oli mukana myös
talon alkuaikoihin liittyvää historiallista aineistoa vuodelta 1992.
Niihin sisältyi mm. Espoon Sotaveteraaniyhdistyksen sosiaalijaoston silloisen puheenjohtajan Viljo Kasasen yhdistyksen jäsenille
osoittama ”paimenkirje”, jossa hän
kehotti veteraaneja hakeutumaan
toistaiseksi tyhjänä seisoneen Kastevuoren Palvelutalon, sittemmin
Veteraanitalona tunnetun asuinrakennuksen asukkaiksi. Talo oli al14

kujaan rakennettu osakeomistustaloksi, mutta kun lama oli tulossa,
huoneistoille ei löytynyt ostajia, ja
talo muutettiin vuokrataloksi. Näin
taloon saatiin ensimmäiset asukkaat, joiden asuntojen sijainnista
talossa Lasse Viannalla oli tallella
jopa yksityiskohtainen karttapiirros. Kaikki asukkaat olivat sotaveteraaneja. Alussa elämä Veteraanitalossa oli aktiivista ja vilkasta, ja
veteraanit nuorempia ja virkeämpiä kuin nykyään! Lasse Viannalla
oli tallessa jopa talon oman uutislehden kansikuva ja kutsu yhteiseen vappujuhlaan. Lehti ilmestyi kaksi kertaa. Eräs alkuvuosien
aktiivisimpia toimijoita oli Otto
Innanen, jonka 83-vuotias leski
Kirsti, asuu edelleen talossa.
Vuosien mittaan talossa on veteraaniasukkaiden osuus vähentynyt,
ja tällä hetkellä talon asukkaista on
vain vajaat puolet sotaveteraaneja. Tarkkaa lukua on vaikea saada,
Emmi Hyvärinen

Sato Oy:n kiinteistöpäällikkö Ulla
Salminen teki puheenvuorossaan
mm. selkoa taloon pyrkivien valintaperusteista.
Hän kertoi, että taloon otetaan
yli 55-vuotiaita ja sen verran hyväkuntoisia, että he tulevat itsenäisesti toimeen. Myös veteraanit voivat
edelleenkin hakea talosta asuntoja. Salminen selosti talon toimintaperiaatteita, jotka ovatkin tietysti talossa jo asuville tuttuja. Talon
huoneistot ovat erikokoisia, ja joissakin on oma sauna. Muita varten
talon alakerrassa on yhteinen sauna, johon saa varata saunavuoroja,
sekä pieni uima-allas ja kuntoiluhuone, jossa syksyn aikana pidettiin jopa kuntoilukurssi.
Muuta yhteistä toimintaa talossa ei ole alkuaikojen tapaan ollut.
Kesäisin pihalla kokoontuu ”kiikkukerho”, joka varsin aktiivisesti
ottaa kantaa päivänkohtaisiin asioihin ja tietysti muistelee menneitä. Myös kuoron toimintaa on herätelty. Talossa on yhteyshenkilö
jonka kautta asioita voi hoitaa kiinteistöyhtiöön ja jonne jokainen voi
tietenkin ottaa yhteyttä myös suoraan. Rakennuksessa on lisäksi yhteinen salihuone keittiöineen, joita
voi varata yhteisiin ja yksityisiinkin tilaisuuksiin.
Kiinteistöpäällikön selonteon
johdosta syntyi vilkas keskustelu,

jossa tuotiin esiin sekä tyytyväisyyden aiheita että myös asumisessa esiintyviä puutteita. Toivon mukaan viime mainittuihin saadaan
korjauksia. Sellaisia olivat mm.
uima-altaalta ylempiin kerroksiin
kuuluva äänekäs ilmastointi ja hissistä johonkin huoneistoon kuuluvat häiritsevät äänet. Niin ikään
A-portaan kerrosauloihin toivottiin avattavaa ikkunaa, jotta niistä
voitaisiin tuulettaa ainakin kesäaikana. Yleensä talon järjestyksenpitoon oltiin suurin piirtein tyytyväisiä.
Tärkein huolenaihe tuntui olevan, että talosta puuttuu sairaanhoitajan vastaanotto, vaikka sitä
varten on alun perin varattu tilatkin. Samoin toivottiin lääkärin
vastaanottoa. Salminen kertoi, että
kyseisiä palveluja voidaan taloon
mahdollisesti saadakin. Diakonis-

Lasse Vuorento

salaitos on ottanut yhteyttä, ja keskusteluja on käyty ainakin sairaanhoitajan vastaanoton saamiseksi.
Asiasta pidettiin myöhemmin syksyllä kokouskin, mutta tiedot siitä

eivät ehtineet lehtemme tähän numeroon.
Sotaveteraanien yhteinen toive
oli, että talon nimi säilyisi Veteraanitalona niin kauan kuin talossa
asuu yksikin sotaveteraani.
Em. kokoukseen osallistui kaksitoista sotaveteraania tai heidän
leskiään. Julkaisisin mielelläni
kaikkien nimet tässä yhteydessä,
mikäli palstatila sen sallisi. Niilo
Ihamäen ottamat valokuvat kertokoot heidän läsnäolostaan. Sotaveteraanit ovat kuitenkin nykyään jo
”katoava luonnonvara”, kuten eräs
talon veteraaneista asian ilmaisi.
Heihin kuuluu myös allekirjoittanut, joka muutti Veteraanitaloon
kesällä.
Anja Katavisto
Kuvat: Niilo Ihamäki

Lasse Vianta tuntee talon vaiheet.

ESPOON
SÄHKÖASENNUS KY
Laaksolahdentie 29
02730 Espoo
Puh. (09) 595 756

ESPOOON MATTOPESU
Varputie 1
Suomenoja
Puh. 09-881 3881

Market-Visio Oy
Niittykatu 8
02200 Espoo

Tapiolan Taide
ja Kehys
Pohjantori, Louhentie 2
02130 Espoo
Puh. (09) 467 866
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Hyvää Joulua
ja
Onnellista Uutta Vuotta!
Oulunkylän kuntoutussairaala
Käskynhaltijant. 5, 00640 Helsinki

Rauhaisaa

JALKOJEN HOITOA

joulunaikaa

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

&

Hyvää uutta
vuotta 2008

Tervetuloa joulunajan
ja Espoo 550 -juhlavuoden
messuihin ja tapahtumiin
eri puolilla seurakuntaa.
Lisätietoja
Esse -lehdestä ja
kotisivuiltamme:

www.espoontuomiokirkkoseurakunta.fi

ESPOON TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA
16

Itsepalvelu – Palvelupesula

Pesutupa Viherpeippo
Peset matot ja muut kodin
suuret tekstiilit
-rumpukoneissa tai laakapesunaKavallinpelto 13 , 02710 Espoo Viherlaakso
Puh 09-849 3100 Avoinna ark 9-20 la 9-15

Tasokasta asumispalvelua
veteraaneille.
Myös lyhytaikaispaikkoja.

Kuusikoti

Kuusikodinmäki 7, 02820 Espoo
Puh. (09) 8676 460
www.kolumbus.fi/kuusikoti

Tapiolan Apteekki

Leppävaaran Uusi Apteekki
Liikekeskus Sello, 02600 Espoo
Puh. (09) 8492 550
Avoinna:

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

E.M. Pekkinen Oy

Kauppamiehenkatu 6
02100 Espoo
Puh. (09) 452 0130

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

Asianajotoimisto

Revontulen Fysioterapia

Bergholm Oy

VETERAANIKUNTOUTUSTA

Nihtisillankuja 3 A, 02630 Espoo
Puhelin 09-522 966, telefax 09-522 901

Revontulentie 8
02100 Espoo
Puh. (09) 455 3595

Hammaslääkäri
Maria Rehula

FINNZYMES OY

Kauppamäki 2, 02780 Espoo

www.finnzymes.fi

Puh. (09) 811 017

RAVINTOLA ALBERGA

MAKEN AUTOKOULU

Lounas-,tilaus- ja teatteriravintola
Leipurinkuja 2
Puh. 09-5121219
www.ravintolaalberga.fi

Iso Omena, Piispansilta 11 A 4. krs
02230 Espoo
Puh. (09) 803 2107
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Kalakerhon
kesäjuhla

Emäntä Anja
Hukkanen tarjoilemassa

Kalakerhon kesäjuhla vietettiin
31.7. Palstarinteellä. Huonosta säästä huolimatta vieraskirjaan
tuli 63 nimeä. Palstarinteen uuden isäntäparin Anja Hukkasen
ja Johannes Koverskoin avulla
kaikki sujui hyvin.
Lohikeitto oli maistuvaista, samoin jälkiruoka eikä jääty ilman
pullakahviakaan.
Keittiössä avustivat Aune Kanava-aho, Kaarina Nurmi sekä
Riitta Melari. Kiitos heille kaikille!

Kiitos myös sosiaalijaostolle,
joka sponsoroi bussikuljetuksen
sekä maksoi kaikki ruoka- ja kahvitarvikkeet.
Sosiaalijaoston puheenjohtaja
Paavo Salo kiitti juhlan järjestäjiä
ja muistutti samalla läsnäolevia ha-

Teksti ja kuvat: Martti Ojala

Paavo Salolla on asiaa

Soppajonossa

STIG WAHLSTRÖM OY

ESPOON
LATTIAPINNOITE OY

Hannuksentie 1
02270 Espoo

Alokastie 10
02680 Espoo

Puh. (09) 502 4400

Puh. (09) 548 3746

BITRAC OY

MATINKYLÄN
HUOLTO OY

www.bitrac.fi
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kemaan etuisuuksia, joita sotiemme veteraaneille on myönnetty.
Myös kuntoutusasioiden hoitaja Pertti Sirén selvitti yhdistyksen antamia veteraanipalveluja.

Matinkatu 22
02230 Espoo
Puh. (09) 804 631
www.matinkylanhuolto.fi

Sama kaiku on
askelten
Seisoin Topin ja Antin kanssa tuomiokirkon rappusilla katsellen alas
torille. Tiesimme, että torilla oli
aikojen kuluessa vietetty monenmoista juhlaa ja paraatia. Sotilaat
olivat marssineet ja väkijoukot olivat kokoontuneet milloin minkin
asian kunniaksi tai vuoksi. Nyt olivat asialla partiolaiset, joiden ryhdikästä ja iloista marssia oli mukava seurata. Emme muutoin olisi
olleet kovin kiinnostuneita marssimisista, mutta koska meillä kaikilla oli jälkikasvua marssijoiden
joukossa, Topilla jopa kaksi, niin
piti tulla katselemaan. Katselimme iloksemme nuorten marssia,
mietimme kuka mitäkin. Lähinnä
kai omia marssejamme menneinä
vuosina. Sotaveteraaneista kukaan
ei puhunut mitään. Elettiin 1960luvun loppua.
Aika kului, noin kymmenen
vuoden kuluttua olimme jälleen
samalla asialla. Nuorimmaisemme
olivat nyt vuorossa. Aika oli tukevoittanut meidän itsekunkin vyötäröä, mutta nuoret olivat yhtä iloisia ja kirkassilmäisiä kuin ennen.
Marssi oli reipasta ja usko tulevaisuuteen näkyi nuorten kasvoilta ja
ryhdistä. Tuntui kuin jostakin olisi kuulunut uusien tuulien puhaltavan. Ne tuulet olivat kuitenkin
vielä kaukana, joten niitä ei juuri
erottanut. Sotaveteraaniasiat olivat
vieläkin jossakin arkiston hyllyssä. Elettiin 1970-luvun loppua.
Sukupolvet vaihtuvat, ajanpyörä kulkee samaa vakaata vauhtiaan
ihmisten tekemisistä huolimatta.
Olimme jälleen lähes kolmenkymmenen vuoden kuluttua katselemassa nuorten partiolaisten juhlaa.
Nyt meitä oli jo kolme sukupolvea
mukana, isoisä, isä ja tytär. Tytär
oli marssimassa ja isät ylpeinä katselemassa tyttären menoa. Siniristit hulmusivat vilpoisessa tuulessa nuorten marssiessa ohitsemme
iloisesti vilkuttaen.
Lähes viidenkymmenen vuoden aikana olen sivustaseuraajana ja taustatukena seurannut partiolaisten toimintaa ja harjoituksia,
lähinnä leiriläisten ja varusteiden
kuljettajana ja näin nähnyt uusien

sukupolvien kasvavan. Olen nähnyt kuinka monenlaista opetusta
he saavat ennen kuin 6-7 -vuotiaasta sudenpennusta kasvaa nuorukainen tai neitonen, joka osaa ja tietää
asioita, joista nykyisellä kaupunkilaisnuorella ei ole minkäänlaista käsitystä. Olen nähnyt kuinka
kätevästi teltta pystytetään, tarvittavat aputilat rakennetaan, kuinka nuotio sytytetään ja leiri pidetään siistinä. Kaikki taitoja, joita
melkein jokaisen isoisät hallitsivat
luonnostaan ja joita he joutuivat
käyttämään tositilanteessa.
Mutta ennen kaikkea näin, ainakin luulin näkeväni, että he oppivat ajattelemaan sitä, että täällä Suomessa, näillä konnuilla ovat
suomalaiset asuneet aikojen alusta
ja täällä me suomalaiset haluamme asua edelleen. Näin heidän oppivan myös yhteishengen, hengen,
jota pieni kansa aina tarvitsee, olipa sitten kysymyksessä rauhan tai
kriisiajan toiminnat. Näin myös
sotaveteraanien asioiden muuttuneen oleellisesti paremmiksi, yleisesti ottaen hyviksi.
Näitä mietiskelin katsellessani
keväällä 2007 partiolaisten sinisten huivien ja lippujen vilkkuvan
satojen tyttöjen ja poikien marssiessa ohitsemme. Uskon vakaasti,
että näistä pojista ja tytöistä kasvaa se sukupolvi, joka tekee sen,
mitä isä ja isoisä ovat tehneet ennen heitä. He pitävät Suomen sellaisena, jossa on hyvä asua ja jota
kannattaa tarvittaessa puolustaa.
Näin uskon.
Maailmaa ei rakenneta juhlapuheilla eikä marssilauluilla, vaan kovalla työllä. Joskus kuitenkin tuntuu, että oma pieni maailmanpiiri
olisi peräti juhlallista ja kaunista.
Niin nytkin ajaessamme Helsingistä Olariin tuntui kuin vanha marssilaulu ”Sama kaiku on askelten,
kyllä vaistomme tuntee sen” olisi
soinut korvin kuultavana mahtavana marssina vuosisatojen takaa.
Eero Sillanpää

erkki sipilä

Öljy nostanut
venäläisten
elintasoa
Venäjän talous voi hyvin niin kauan kuin öljyn hinta pysyy korkealla, totesi tutkimusohjaaja Ilkka
Korhonen maanantaiesitelmässään lokakuun 15. päivänä. Talouden kasvu on ollut nopeampaa kuin muissa öljyä tuottavissa
maissa, Venäjällä noin 7 prosenttia
vuodessa. Yksityinen kulutus ja rakentaminen ovat kasvaneet. Pietarissa ja Moskovassa käyneet ovat
nähneet erittäin suuria rakennustyömaita. Öljyn ja kaasun ansiosta
rakennetaan entistä isompia asuntoja.
Talouden kasvua on osaltaan
auttanut vakaa talouspolitiikka.
Valtion talous on ollut ylijäämäinen. Stabiilirahastoon oli syyskuun loppuun mennessä siirretty
141 miljardia dollaria eli 14 prosenttia bruttokansantuotteesta.
Elintaso on noussut, mutta on
silti alhainen. Tällä hetkellä Venäjän BTK per capita on lähes täsmälleen neljäsosa USA:n vastaavasta. -NI
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Jääskessä 10.4.1022 syntynyt Armas Hutri on rajan lapsi muussakin
mielessä. Kuten professori Huittinen mainitsi Hutri on ollut myös
elämän ja kuoleman rajalla. Mahtaako Rajalla-veistokseen sisältyä
myös jotakin taiteilijan kokemasta? Veistoksen portit ja tulliluukut
avautuvine ja sulkeutuvine ovineen
luovat epätietoisuutta rajanylittäjään.

Armas Hutrin
juhlanäyttely Tapiolassa
Kuvanveistäjä, professori Armas
Hutrin 85-vuotisjuhlanäyttely oli
Espoon kulttuurikeskuksessa lokakuussa. Näyttelyn avannut professori Veli Matti Huittinen totesi
avauspuheessaan, että Armas Hutri
on ollut mitä kouriintuntuvimmin
kosketuksissa näyttelyn Rajallateemaan. Hän oli elämän ja kuoleman rajalla. Armas Hutri haavoittui talvisodassa päähän, johon jäi
ainakin 16 sirpaletta. Hän toipui
hämmästyttävästi ja oli mukana
jatkosodan hyökkäysvaiheessa Laguksen komentaman vahvennetun
Jääkäriprikaatin kolmannessa pataljoonassa.
Talvisodassa saatu aivovamma
ilmeni äkillisesti vaikeana jälkitilana, jonka vuoksi hän oli sairaalahoidossa neljä vuotta. Hän menetti
osaksi liikuntakykynsä, puhekykynsä kokonaan sekä luku- ja kirjoitustaitonsa. Mutta hän nousi
vammavuoteeltaan, toipui ja kuntoutui ankarasti ponnistellen. Hutri opiskeli 1949-52 Taideteollisessa oppilaitoksessa ja opistossa.
”Näistä vuosiluvuista tarkasti laskien voimme pitää näyttelyä
myös hänen 55-vuotistaiteilijajuhlanaan”, muistutti professori Veli
Matti Huittinen.
Rintamalla lottana palvellut Hilda Laasonen muisteli Armas Hutrin haavoittumispäivän dramaattisia tapahtumia.
Niilo Ihamäki
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Armas Hutrin retrospektiivinen
85-vuotisjuhlanäyttely oli kattava
esitys Hutrin taiteesta. Esillä oli 33
veistosta 44 vuoden ajalta 1955 2005. Vuosien saatossa syntyneitä töitä katsoessa tajuaa Hutrin sitkeyden toteuttaa omia näkemyksiä
ja havaintoja. Hän kertoo näyttelynsä esipuheessa: ”Minulla on ollut koko ajan kaksi kättä tekemistä varten ja kova halu tehdä itseni
näköistä taidetta. Niiden avulla
olen onnistunut tekemään taiteilijan elämästäni itseni näköisen
ja veistoksistani tunnistettavia.”
Ajassa vallinneet tyylivaihtelut näkyvät vähän hänen teoksissaan;
varhaisemmissa on enemmän näköiskuvaa, figuuria, viimeiset ovat
melkein abstrakteja. Mutta kaikki
ovat aitoa Hutria, pronssiin valettuja kahta lukuun ottamatta.
Esillä on vain kaksi muotokuvaa: Tytär Kaija Rosma vuodelta
1955 (näyttelyn varhaisin veistos)
ja professori Jussi Jalas (1977).
Eläinkuvia Hutri on tehnyt runsaasti. Linnut, karhut, hirvet, kalat saavat tulkita ihmisenkin tuntemuksia; samaan luomakuntaan
kuulumme. Esim. Kotoa lähtö
(1961) on pesästä ajolähdön saanut
nuori karhu. Paluu (1984) on kurkipari nuolena kiitämässä kesäksi pesäpaikalleen. Häämatkassa
(1986) kisaileva joutsenpari siivet
levällään. Kalatkin suorittavat ihmismäisen ”Sivusta vedon”(1983)

niilo ihamäki

kaartaen parvessa kilvan toistensa ohi. Näyttelyn nuorin veistos on
vuodelta 2005 Yrittäjä, kurjenpoikasen ensi yritys lentoon.
Ihmisestä Hutri kuvaa vain jonkin toiminnan tai tunteen, esim.
Tuulensuoja
(1986),
Ystävät
(1969).
Melkein abstraktissa Hovimestarissa (1970) näen kohteliaan hillityn hovimestarin kumarruksen.
Pronssipinta on toiselta puolen
kiiltävä, toiselta tummaksi patinoitu. Tunnusomaista Hutrin veistoksissa onkin kiiltävän ja himmeän
pinnan vaihtelu, varsinkin hirvieläinten turvat ja lintujen sekä kalojen silmät ovat kiiltäviksi hiottuja.
Armas Hutri on tehnyt monia
julkisia veistoksia myös ulkomaille. Esim. Kanadassa on häneltä
suomalaisten siirtolaisten muistomerkki. Yksityisnäyttelyitä hän on
pitänyt mm. USA:ssa, Tanskassa
ja Neuvosto-Eestissä.
Hutrin erikoisin teos on Pieksämäellä vuonna 1964 valmistunut
Vaalijalan kirkon alttaritaulu Antakaa lasten tulla minun tyköni. Se
on 45 000 puukuutiosta koottu reliefi 190 cm korkea ja yhdeksän
metriä leveä, ainoalaatuinen maailmassa. Tapiolan näyttelyssä siitä
nähtiin valokuva seinällä.
Marjatta Konttinen

Palstarinteen
kesä 2007
Palstarinteen kesä päättyi syystalkoisiin 25.9. Kävijämäärä oli vieraskirjan mukaan yli 600, ehkä
hiukan vähemmän kuin edellisenä
kesänä. Pääosa kävijöistä oli entiseen tapaan Espoon sotaveteraaneja. Muiden järjestöjen kävijämäärät olivat supistuneet edellisiin
kesiin verrattuna.
Ilahduttavaa oli, että sosiaalijaosto kustansi neljä kertaa ruokailun ja linja-autokuljetuksen Palstarinteelle, kolme kertaa pohjoisen
toimintajaoston
virkistyspäivänä ja neljännen kerran kalakerhon
päivänä. Silloin tuli Palstarinteelle
sellaisia veteraaneja, jotka eivät olleet käyneet siellä.
He ihailivat maiseman kauneutta. Jännitimme, miten linja-auto
selviää kapeasta ja mäkisestä tiestä, mutta taitavat kuljettajat selvisivät hyvin. Kalakerhon päivänä oli
noin 60 kävijää. Silloin sattui olemaan huononlainen sää niin kuin
useina muinakin yhteisinä päivinä, mutta hyvällä tuulella siitä

Kiistelty komentaja
Puolustusvoimain
komentajana
1965-1967 toimineesta kenraali
Yrjö Keinosesta
Sotatieteen tohtoriksi väitellyt
prikaatinkenraali Pentti Airio piti
maanantaiesitelmän marraskuun

selvittiin. Muina linja-autonkuljetuspäivinä oli noin 40 kävijää.
Anja-emäntä – Anja Hukkanen
– apulaisineen laittoi hyvää ruokaa. Monitaitoinen Jokke-isäntä –
Johannes Koverskoi – on pitänyt
hyvää huolta talosta.
Kokouksiakin on Palstarinteellä pidetty. Yhdistyksen hallitus piti
siellä elokuun kokouksensa ja pohjoinen toimintajaosto on entiseen
tapaan kokoontunut siellä.

5. päivänä kiistellystä kenraalista. Presidentti Kekkonen oli halunnut komentajan, joka uudistaisi
puolustusvoimien hänen mielestään vanhakantaisen ajattelutavan.
Keinosta Kekkonen ei kuitenkaan lähemmin tuntenut. Keinosen
puolesta toimivat kenraali Adolf
Ehrnrooth sekä keskustapuolueeseen kuuluneet puolustusministeri Arvo Pentti ja puoluesihteeri
Arvo Korsimo, jotka halusivat komentajaksi ”oman miehen”.
Älykkäänä miehenä Keinonen
ajoikin uudistuksia läpi, mutta hän
laiminlöi tärkeimmän työkalunsa,
kantahenkilökunnan sitouttamisen. Puolustusvoimain henkilöstön
käyttäminen kesähuvilan kellaritöissä aiheutti julkisen kohun. Se
oli yksi syy siihen, että Keinonen
joutui eroamaan.
Airion mukaan Keinosella oli
hyviä ideoita. Hän oivalsi, että kannustamalla saadaan parempia tuloksia kuin pakottamalla ja hän korosti fyysisen kunnon merkitystä.

Näkemiin Palstarinne, ensi kesänä
toivottavasti tavataan!

Jaostot ovat jo joutuneet laatimaan ensi vuoden toimintasuunnitelmansa. Toivottavasti sosiaalijaosto kustantaa ensi kesänäkin
kuljetuksia ja ruokailua, jotta mahdollisimman moni veteraani pääsisi nauttimaan paikan kauneudesta,
hyvästä saunasta ja uinnista sekä
toisten seurasta.
Pirkko Heikkinen

Keinosen aikana puolustusvoimain tiedotuspäällikkönä toiminut
Jaakko Valtanen arvioi, että Keinosen eroon eivät niinkään johtaneet juridiset kuin vaikeasti selitettävät psykologiset syyt. Keinosen
tuntenut Aulis Lintunen huomautti, että vanha kenraalikunta ei ollut
Keinoselle solidaarinen, vaikka julkisesti esiintyikin korrektisti. – NI
Pentti Airion väitöskirjaan pohjautauva teos Yrjö Keinonen, Puolustusvoimain komentaja, on ilmestynyt Otavan kustantamana, 335 s.
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Helmiriitta Honkasella riittää
ideoita ja luovuutta
Helmiriitta Honkanen on vuosien
mittaan tullut tutuksi lehtemme lukijoille ahkerana avustajana. - Mm.
viimeksi ilmestyneessä numerossa
(3/2007) hän muistelee työtovereita ja tapahtumia lottakomennukseltaan Valkeasaaressa 1944.
Hän on valmistunut taiteen
maisteriksi vuonna 1985 Taideteollisesta korkeakoulusta. Graafikko hänestä oli tullut jo vuonna
1945 silloisessa Taideteollisessa
keskuskoulussa. Liekö sodanjälkeinen erikoistaitoja vaatinut ruo-

Koivun syksy

1980. Siitä lähtien hän on ahkerasti esiintynyt eri puolilla Suomea ja
myös ulkomailla. Siinä välillä vuosina 1983-1986 hän on vielä täydentänyt opintojaan Vapaan taidekoulun akvarellikursseilla.
Kuluvan vuoden syyskuun lopulla hänen teoksiaan oli esillä
pienessä AVA-galleriassa Helsingissä Pohjoisella Rautatiekadulla. Kaikki 35 näyttelyn työtä olivat
kolmen viimeksi kuluneen vuoden
aikana maalattuja. Ikä ei näytä painavan taiteilijaa (synt. 8.10.1920).

Tapiolan kuoro

Pelin jälkeen

katilanne ja avioituminen aiheuttaneet sen, että hänen seuraava
opinahjonsa oli Tampereen talouskoulun emännöitsijäkurssi 1952.
– Mekin olemme saaneet häneltä lehteen myös ravinto-opillista tietoa ja reseptejä. – Mutta ennen kaikkea hän on kuvataiteilija.
Jo 1960-luvulta lähtien hänet on
hyväksytty exlibris-taiteilijana suuriin kansainvälisiin exlibriskongresseihin eri puolille maailmaa. Myös
mainostaiteen alan hän hallitsee,
sillä vuosina 1961-1978 hän on ollut ansiotyössä Elannon mainoksen
palveluksessa. Hänen asiantuntevia artikkeleitaan on lehdessämme
ollut luettavissa vuosien varrella, mutta olemmeko tienneetkään,

että hän on julkaissut seitsemän tietokirjaa erikoisaloiltaan: ruoka- ja
kotitaloudesta, julisteista, exlibristaiteesta, Elannosta ja grafiikasta
ja tietenkin maalaustaiteesta. Maalaukseen hänellä oli tilaisuus täysin
paneutua vasta 1980-luvulla kasvatettuaan leskiäitinä kolme lastaan aikuisiksi. Espoossa oli hänen ensimmäinen maalausnäyttelynsä vuonna

Oikaisu
Viime numerossa olleeseen Helmiriitta Honkasen kirjoitukseen
”Kanttiinilottana Valkeasaaressa”
oli joukko-osastoa koskeva virhe.
Kyseessä ei ollut JR 8 vaan JR 6.
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Helmiriitta Honkanen ja Pohjoisranta Hakaniemestä päin.

Silmä näkee ja käsi tottelee. Kukkamaalauksia oli toistakymmentä.
Kullekin kukalle ominaiset värit
pääsivät oikeuksiinsa valkoseinäisessä galleriassa. Tutkielman tapainen oli sarja ihmisistä eri ammattien edustajina. Taiteilijaa on
ilmeisesti kiinnostanut kuvata
myös ryhmänä toimivia ihmisiä.
Esimerkiksi maalauksessa Tapiolan kuoro on ryhmä erilaisia ihmisiä kuin yhteistä kansanlaulua laulamassa. Laulu yhdistää niin kuin
leikkikin; luonteva näkemys on
maalauksessa Pelin jälkeen. Pojat
ovat siinä kuin pohtimassa käydyn
ottelun kulkua.
Valitettavasti lehdellämme ei ole
mahdollisuutta värikuviin. Näyttelyn kutsukorttiin kuvatun Koivun
syksyn näen taiteilijan omakuvana. Osa koivun lehdistä on jo kellastunut. Ennen kuin syystuuli ne
pois puhaltaa, ne ovat kuin kullankeltainen harso puun ympärillä. Ja
keskellä on vahva runko pystyssä
ja luja.
Marjatta Konttinen
Kuvat: Niilo Ihamäki

Talvisodasta kipinä
sairaanhoitajaksi
Talvisodan alettua olin vielä koulutyttö. Koti oli 10 kilometrin päässä
Venäjän rajasta. Elokuussa 1939
lähdin ennen koulujen alkua pariksi viikoksi pohjoiseen kummitätini
kanssa sukulaisvierailulle. Pakkasin mukaani vain tätä matkaa varten tarvitsemani vaatteet.
Kotiinpaluumme
lähestyessä
saimme viestejä Kannaksella rajan takana leijuvasta ”palaneen
kärystä”, joten meitä kehotettiin
pysymään siellä, kunnes tilanne
selkiintyisi.
Turhautuneena pitkään odotteluun hakeuduin harjoittelijaksi läheiseen pieneen sairaalaan, jonne
otettiin mielihyvin vapaaehtoista
työvoimaa. Työn parissa sairaalatyöhön totutellen kului aika nopeasti, kunnes saimme kuulla järkyttävän viestin: sota on syttynyt, eikä
kotiin saa enää tulla! Niine eväineni olen samalla matkalla edelleenkin.
Pala kurkussa oli jatkettava
työntekoa ja sopeuduttava uusiin
oloihin. Työpaikalla sain runsaasti
myötätuntoa, joten se helpotti osaltaan suurinta huolta ja ikävääni.
Tämä kansaamme järkyttänyt
viesti toi ripeyttä pieneen sairaalaankin, josta komennettiin harjoittelijatytöt kunnostamaan sotasairaalaksi viereistä kansakoulua.
Kaikki miehet olivat saaneet jo
tärkeämpiä tehtäviä, joten meidän vastuullemme tuli kova urakka
kantaa painavia rautasänkyjä kerrosten luokkahuoneisiin ja sijata
ne käyttövalmiiksi.
Pitkään eivät sängyt joutaneet
tyhjinä seisomaan, kun alkoi tulla junalasteittain haavoittuneita,
joten siitä alkoi uudenlaisen työn
opettelu. Sitä voisi nimittää nykykielellä työpaikkakoulutukseksi.
Hoitohenkilökuntaa oli uudessa sotasairaalassa niukasti, joten
jouduimme tekemään vähän kaikkea, mutta kuten vanha sanonta
kuuluu: ”Työ tekijäänsä neuvoo.”
Työtunteja ei liioin laskettu, vaan
väsyneinä vaivuimme unten maille. Talon tavoille opittuamme jouduimme usein yötyöhön ja yksin
hoitamaan 50-60 hengen osastoa
ja silloin olivat pahimpia pelkoja

hälytykset ja pommitukset. Pommisuojana oli kellari, jonne kuljetimme sänkypotilaat kävelevien potilaitten avustuksella. Joskus
siellä saattoi odottaa jo viimeisen
matkansa taistelija. Näissä olosuhteissa pikkusisaria (talvisodan
ylennys) karaistiin.
Tässä työssä ja sairaalassa olin
koko talvisodan ajan aina kevääseen 1940 ja sain sieltä kipinän pyrkiä sairaanhoitajakouluun.
Ikä ei riittänyt vielä sinne pyrkimiseen, mutta Helsinkiin tultuani hakeuduin välittömästi sotasairaalaan pikkusisareksi odottamaan
iän karttumista.
Seuraavana keväänä ylti ikä hakemaan
sairaanhoitajakouluun,
joten pääsinkin heti seuraavalle
kurssille elokuun alussa –41.
Johtajattaremme kertoi meille
heti opiskelun tapahtuvan sisäoppilaitoksen mallin mukaisesti, joten jouduimme kovan kurin alaisiksi. Joka ei sääntöihin suostu,
saa poistua. Kukaan joukostamme
ei poistunut. Sodan tuomat vaarat
olivat vielä hyvässä muistissa ja
nyt olimme jälleen sodan jaloissa.
Kouluamme kestäisi kolme
vuotta ja erikoistumisaika sen lisäksi.
Kurssimme aikana koimme Helsingin monet pimennykset ja pommitukset. Kerran ollessani työssä
Marian vauvaosastolla tuli hälytys, ja tapana oli viedä vauvat välittömästi pommisuojaan. Kaappa-

sin käärön kumpaankin kainaloon
ja juoksin pikavauhtia pihan vastakkaisella puolella olevaan pommisuojaan. Keskipihalla ollessani
huomasin lentokoneen matalalla
pääni yllä. Siitä singahti pommeja
viereiselle ratapihalle. Perille pääsyä en muista, mutta lensin varmaan loppumatkan ”enkelin siivillä” onnellisesti suojaan.
Kolmannen vuosikurssin oppilaina saivat monet meistä komennuksen sotasairaaloihin, koska valmiista sairaanhoitajista oli jatkuva
pula. Minulle työ oli osittain tuttua
jo talvisodan ajalta, tosin pystyin
nyt hyödyntämään tuoretta oppia
haavojen ja muussakin hoidossa.
Yötyöhön jouduimme mielestämme liian usein, aina kuukaudeksi kerrallaan. Valvottavana oli
aina täysi osasto leikkauspotilaista (amputoiduista) erilaisiin sisätauteihin asti. Se oli kovaa aikaa,
koska potilaat olivat suunnilleen
meidän ikäisiämme ja saattoivat
joskus öisin tuskaisina huutaa äitiä
sänkynsä viereen. Juoksujalkaa oli
ehdittävä jokaista auttamaan. Kyyneleet silmissä jouduimme joskus
ummistamaan väsyneen pojan silmät ikiuneen. Sellaisen yön jälkeen ei tahtonut pakollinen päiväuni tulla silmään.
Me komennuksella olleet valmistuimmekin
sairaanhoitajiksi jatkaen työtämme ”valkeina sisarina”. Emme saaneet lupaa tulla
yhteiseen
valmistumistilaisuuteen Helsinkiin elokuussa, kotiuduimme vasta marraskuun lopulla 1944.
Lastenlapsemme ovat koulumuistioissaan kyselleet ”Mitä te
teitte teini-ikäisinä?” Näihin on ollut helppo vastata, ettei meillä ollut teini-ikää, ja sen jälkeen kertoa
heille mitä teimme.
Tälle alalle pyrkiessäni tiesin
tarkoin ammatin raskauden sekä
palkan pienuuden, mutta me sotaaikana koulutuksen saaneet olimme vähään tyytyväisiä. Elätimme
toiveita arvostuksen nousemisesta
ajan myötä ja sen tuntuvan silloin
myös palkkapussissa.
Irja Kohonen
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Kenraali Heinrichs
ja vartiomiehet

erkki sipilä

Erään kerran olin vartiomiestoverini kanssa päämaja-alueella menossa vartiotupaan, kun toverini huomasi edellämme kävelevän
kenraali Heinrichsin. Toverini sanoi minulle kuiskaten: ”Tehdään
kenraalille kunniaa hänen selkänsä takana.” Niin teimme ja hämmästykseksemme kenraali kääntyi
meihin päin ja vastasi kunniantekoomme.
Ihmettelimme yhdessä, miten
kenraali saattoi tietää, että teimme
hänelle kunniaa, hänhän oli meihin
selin? Päädyimme ainoaan luonnolliseen selitykseen: kenraali oli
nähnyt kunniantekomme palokunnantalon ikkunasta, joka oli toiminut ikään kuin peilinä, ja siis nähnyt selkänsä takana tapahtuneen
kunnianteon. Kunnioituksemme
kenraali Heinrichsia kohtaan nousi tämän tapaamisen jälkeen monta pykälää.

Käsistään käteviä miehiä

Päämajan vartiotehtävien lomassa
kaikilla miehillä oli sen verran vapaata aikaa, että käsistään taitavat
pyrkivät toteuttamaan suunnittelemiaan puhdetöitä. Joukossamme
oli eräs, joka aloitti viulun rakentamisen luottaen omaan muistiinsa. Näin viulun kun hän oli saanut
sen valmiiksi ja meidän kaikkien oli myönnettävä hänen tehneen
viulunsa mestarillisesti.
Toinen mies (Rautiainen) oli
mestari veistämään puuhun koristeita. Hän kertoi meille, että oli
veistänyt Hitlerille lahjaksi korura-

Emme ole
mongoleja
Suomalaisten omaleimaiset geenit eivät ole peräisin mongoleilta. Perintötekijämme ovat lähellä
eurooppalaisia,
mutta
kaukana saamelaisten geeneistä, totesi prof. Reijo Norio maanantaiesitelmässään 29.10. Perintötekijöissämme voi olla jopa

Palokunnantalon alaikkunan heijastuskuvasta kenraali Heinrichs näki poikien kunnianteon.
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40 perintötautia, joista 1-10 vaikealaatuisia. Jos perintö on yksinkertainen, on ihminen terve
eikä edes tiedä tautiperimästään.
Mutta jos geeniperintö on lähtöisin sekä äidin että isän puolelta,
perintö muuttuu taudiksi.
Muuttoliike, ensin karjalaiset,
sitten maahanmuuttajat ovat sekoittaneet perintötekijöitä, eikä se
ole pahitteeksi, vakuutti prof. Norio.
- NI

sian, jonka koristeena olivat rasian
kulmiin veistetyt taidokkaat ruusut.
Hän oli saanut Hitleriltä vastalahjaksi taskukellon omistuskirjoituksineen ja siitä hän oli hyvin ylpeä.
Päämajan vartiokomppania päätti lahjoittaa Mannerheimille Rautiaisen veistämän korurasian marskin
täyttäessä 75 vuotta. Korurasiaan
pantiin pieni puukantinen adressi,
jossa oli kaikkien vartiokomppanian miesten nimet. Mannerheimin
museossa saa pyydettäessä nähtäväksi tuon adressin.
Teksti ja kuva: Rudolf Wikberg

Kirjallisuus

Sodan kovat lait

Mitä tapahtui murhaajalle

Itävalta-Unkarin kruununperillisen, arkkiherttua Frans Ferdinandin surmannut Gavrilo Princip räjäytti Euroopan ensimmäiseen
maailmansotaan, nelivuotiseen verenvuodatukseen. Kaverien kanssa
yritettiin muistella koulun historian
opetuksesta, millaisen rangaistuksen murhaaja sai. Joku oli muistavinaan, että hänet tuomittiin kuolemaan, mutta emme olleet asiasta
varmoja. Tietääkö toimitus, teloitettiinko Princip?
Aimo

Gavrilo Principiä ei voitu tuomita
kuolemaan, koska hän oli alle 20vuotias. Hänet tuomittiin 20 vuoden vankeusrangaistukseen ja lähetettiin Theresienstadtiin, jossa
hän tietojen mukaan kuoli keuhkokuumeeseen 28.4.1918.

Aunuksen retkestä

Muistelen, että 1919 suomalaiset
vapaaehtoiset lähtivät Aunukseen
tarkoituksenaan irrottaa Aunus
Neuvostoliitosta ja liittää se Suomeen. Kuinkahan suuri tuo joukko
oli ja kuka sitä johti?
Veikko

Enimmillään suomalaisia taisteli
Aunuksessa 3 000 – 4 000 miestä.
Retkeä johti Aarne Sihvo.

Ahvenanmaalaisista kysytään

Senaattorista

Ahvenanmaan miehet on Ahvenanmaan puolueettomuuden johdosta vapautettu asevelvollisuudesta. Kaveri väitti, että sen sijaan
Ahvenanmaan miehet joutuvat
suorittamaan jotakin siviilipalvelukseen kuuluvaa työtä. Minä en
ole sellaisesta koskaan kuullut ja
siksi kysyn, onko kaverin tiedossa
mitään perää.
Voitto

Oikeassa olet, Eino. Juuri näinhän
asia on. Jos vanhaa nimitystä vielä
halutaan käyttää, niin Matti Vanhasta ja muita ministereitä voisi
nimittää senaattoreiksi.

Ahvenanmaan miesten pitäisi asevelvollisuuden sijasta osallistua
luotsi- ja majakkapalvelukseen,
mutta he ovat olleet vapaita siitäkin.

Minua ärsyttää, kun nykyisiä kansanedustajia puhekielessä nimitetään senaattoreiksi. Esimerkiksi Mikko Alataloa mainostetaan
laulavaksi senaattoriksi. Minun
mielestäni senaattorit ovat olleet
nykyisen valtioneuvoston eli entisen senaatin jäseniä. Vai mitä mieltä toimitus on asiasta?
Eino

Heikki Ylikangas: Romahtaako
rintama? 336 sivua. Otava.
Kannaksen suurhyökkäyksen alettua rintamakarkuruus paisui huomattaviin mittoihin ja aiheutti sodanjohdolle vakavan ongelman.
Kesäkuun 20. päivänä 1944 annettiin käsky palauttaa karkurit kenttäarmeijaan ja käyttää pakkokeinona asetta kieltäytyjiä vastaan,
jos muu ei auttanut.
Emeritusprofessori Heikki Ylikankaan mukaan karkuruus ja pakoilu olivat jatkosodassa huomattavasti merkittävämpi ilmiö kuin
mitä tähän saakka on otaksuttu ja
teloituksia ja karkurien ampumisia
linjojen takana tapahtui melkoisesti aikaisemmin arvioitua enemmän.
Sotaväen rikoslaki vuodelta 1919 sääti hengenmenon vain
toisen houkuttelemisesta karkuriksi, ei karkuruudesta itsestään.
5.7.1944 tuli voimaan lainmuutos, jolla kuolemanrangaistuksen
peittoaluetta laajennettiin. Sen perusteella tuomittiin tähänastisten
tietojen mukaan kuolemaan 78
karkuria, joista 46 teloitettiin.
Heikki Ylikangas on tutkimuksissaan päätynyt huomattavasti
suurempaan määrään: 250 ammuttuun.
Kovat otteet osaltaan tuottivat
sen, minkä niiden odotettiinkin
tuottavan. Rintamamiehet katsoivat turvallisemmaksi pysyä linjoilla.
Teloitettujen todellista määrää
on Ylikankaan mukaan salattu. Hänen mielestään myös jatkosodan
pimeitä puolia on syytä paljastaa.
Ylikankaan kirja käsittelee
myös kesän 1944 sotatapahtumia
ja Huhtiniemen problemaa. Faktaa
Huhtiniemeen kesällä 1944 haudatuista ei ole löytynyt.
Niilo Ihamäki
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Atte Matilainen –
kuuluisuuksien
kuvaaja
Moni meistä on tavannut aikoinaan Urho Kekkosen, mutta
kuinka moni on tavannut Persian shaahin? Atte Matilainen on
tavannut hänet ja satoja muita
kuuluisuuksia, jotka me olemme
nähneet vain lehtien valokuvissa.
Aten ottamissa.
Hän aloitti valokuvaamisen hyvin varhain, mutta kehittyi sittemmin yhdeksi Suomen tunnetuimmista ja parhaimmista
kuvaajista, jonka nimi vilahteli
lehtien palstoilla satoja kertoja
vuodessa ja Aten yli 50-vuotisen
uran aikana tuhansia kertoja.
Atte ei itsekään muista ottamiensa kuvien määrää.
Seuraavassa hän kertoo mieleen
jääneistä uransa huippukohdista.
Atte on varannut mukaan kauniin
vaimonsa Pirjon ikään kuin muistin tueksi. Tämän haastattelun alkusanat lausuttiin yhteisellä veteraanien kylpylämatkalla, jonka
aikana allekirjoittaneellekin vasta selvisi Atte Matilaisen mahtava
ura, josta hän ei ollut vaatimattomana miehenä koskaan maininnut
sanallakaan, vaikka olin itsekseni miettinyt, että nimi on hurjan
tuttu. Olinhan nähnyt sen vuosien mittaan satoja kertoja lehtikuvien yhteydessä. Sain suostutella
pitkään ennen kuin Atte suostui tähän haastatteluun. Monet muistavat Aten kohteliaan ja ystävällisesti hymyilevän olemuksen monilta
veteraanimatkoilta.
Kun tiedustelen Atelta mieleen jääneiden muistojen määrää
ja uran kohokohtia, hän sanoo: Voi, niitä on paljon. Ei niitä kaikkia jaksa millään muistaa. Valtiovierailut, uusien suurlähettiläiden
vastaanotot presidentin linnassa,
Marskin ruumiin vastaanotto Malmin lentokentällä, kymmenet Linnan juhlat, ensimmäiset Suurkisat,
olympialaiset jne.
- Eräs varhaisia mieleen jääneitä
työtehtäviä oli Heikki von Hertzenin ja Asuntosäätiön tilaama Tapiolan rakentamisen kuvaus lähes
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Yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Presidentti Urho Kekkonen kuninkaallisine vieraineen

ensimmäisistä räjäytyksistä alkaen. Olen todellakin taltioinut filmille miltei koko Tapiolan syntymisen. Ja niitä kuvia julkaistiin
tietysti lehdissäkin aika paljon, eivät ne jääneet pelkästään Asuntosäätiön arkistoihin, Atte kertoo.
- Suuritöisimpiä joskin myös arvokkaimpia mieleen jääneitä työtehtäviä olivat presidentin linnassa
tapahtuneiden valtiovierailujen ja
uusien suurlähettiläiden valtakirjojen luovutusten kuvaukset. Kaikki
meni valokuvaajankin osalta protokollan mukaan kuten yleensä
kaikki muutkin tapahtumat presidentinlinnassa. Lisäksi kaikille
valtiovieraille tehtiin noista kuvauksista komeat albumit muistoksi.
Albumit tehtiin myös ETYK:
iin vuonna 1975 saapuneista valtioiden päämiehistä. Jokainen kuvattiin ja kuvauksista tehdyt albumit luovutettiin myöhemmin heille

muistoksi.
- Olin Kekkosen kanssa vastassa
jokaikistä ETYK:iin saapuvaa korkeaa vierasta, Atte kertoo. – Täällä
kävi silloin 35:n valtion päämiehet
ja kaikki maailman huiput. Siellä
minä istuin lentokentän VIP-tiloissa Kekkosen kanssa vierekkäin ja
odotimme koneessa saapuvaa vierasta. Kerran Kekkonen tokaisikin
minulle: ”Mitäs jos vaihdettaisiin
paikkoja?”
Kyllä sekin olisi varmasti Atelta
luonnistunut: arvovieraan vastaanotto, siksi usein hän oli uransa aikana ollut noissa kuvioissa mukana.

HEDEn takahuoneesta se alkoi

Atte aloitti uransa 14-vuotiaana
juoksupoikana kuuluisan Oswald
Hedenströmin valokuvaamossa.
Aluksi hän kehitteli filmirullia ja
teki muita aputöitä takahuoneessa,
mutta sai siinä ohessa loistavaa oppia HEDEn ammattikuvaajilta. Ennen pitkää hän pääsi sitten itsekin
käyttämään kameraa, joka tuohon
aikaan oli suuri laatikkokamera.
- Siitä oli pitkä matka viimeisissä töissäni käyttämään Leicaan nykyajan digi-kameroista puhumattakaan, Atte hymähtää.
- Mutta sitten alkoi sota, ja Atte
joutui Korialle pioneerikoulutukseen ja sen seurauksena rintamalle, mm. Karhumäkeen, Poventsaan,
Paateneeseen ja Maanselkään.
Rauhantuloon asti hän pioneerina
oli aina etujoukoissa.

Porkkalan alueen palautuksen ruuhkaa Kirkkonummen tiellä.

Presidentti Kekkonen puolisoineen
on asettunut Atte Matilaisen kuvattavaksi Hollannin kuninkaallisten
kanssa.

Tiedustelen lopuksi Atelta, onko
kuvajournalismi muuttunut hänen
ajoistaan. Atte vastaa: - Eipä juuri. Jos muutosta on tapahtunut, se
löytyy tekniseltä puolelta. Tämän
päivän tekniikalla kuvia muutellaan ihan eri tavalla kuin ennen
vanhaan. Niitä suurennetaan, pienennetään, pilkotaan ja rajataan
niin että saattaa olla, ettei kuvaaja tunne lehden sivulla julkaistua
kuvaa lainkaan samaksi, jonka hän
on nähnyt kameransa tähtäimessä.
- 1944, kun rauha tuli, hän oli
Värtsilässä. Kotiuduttuaan hän palasi töihin HEDElle ja työskenteli siellä aina vuoteen 1951, jolloin
hän perusti oman liikkeen. Siitä alkoivat mahtavat työn vuodet. Myöhemmin liiketoimintaan tuli mukaan myös Pirjo-puoliso.
- 50-luvulta on mieleen jäänyt
Karairin ensimmäinen lento Espanjan Aurinkorannikolle. Ranta oli silloin autio ja tyhjä. Vain
kuuluisalla amerikkalaisella filmitähdellä Ava Gardnerilla oli
siellä huvila, ja maata sai tuolloin
ostaa markalla neliön. Matkalla
olivat mukana itse Karhumäen lisäksi mm. Hotelli Tornin johtaja Jorma Soiro ja Tornin tiedottaja Sakari Lappi-Seppälä, Soiro
halusi tutustua lähinnä espanjalaiseen gastronomiaan. Pian tuon
matkan jälkeen Tornissa avattiinkin Espanjalainen ravintola.
Tuon matkan jälkeen Atte kuvasi mm. Finnairin avauslennot
Hampuriin. Amsterdamiin, Düsseldorfiin etc. Hän kiersi Euroopan
Balkania myöten ja kuvasi näkymiä eri lehdille. Suomen Kuvalehti, Viuhka, Hopeapeili, Seura ja
monet muut sen ajan tunnetut lehdet olivat Aten foorumeita, ja melkein koko silloinen median kenttä
oli Aten “työnantajana”. Hänellä oli myös suuri joukko yritysasiakkaita, kuten VEHO, jo mainittu
Finnair, Lääketehdas Orion, Tapiolan Asuntosäätiö ym.
Keskustelussa vilisee loppumaton virta kuuluisuuksien nimiä:
Josephine Baker, Gerard Ford,

Kissinger, Tanskan, Alankomaiden ja Englannin kuningattaret ja
herttua Philip, Persian shaahi, jopa
Ruotsin vanha kuningas Kustaa ja
kaikki itäblokin mahtimiehet. Entäs filmitähtien kavalkadi: Gregory Peck, Marlon Brando, William Holden ja kaiken huippuna
povikungatar Jayne Mansfield.
”Espanjan silloisen kruununprinssin Juan Carlosin kanssa käytiin Lapissa ja istuttiin vierekkäin
koneessa. Koneet olivat silloin pieniä! Hiittisissä kalastettiin Tansanian presidentti Nyereren kanssa
ja käytiin Urkin kalamajallakin.
- Kun ajattelen nyt jälkeenpäin
pitkää uraani niin kyllä kai minä olin
valokuvauksen sekatyömies, Atte
naurahtaa. – Työtä oli paljon. Ja työtä se todellakin oli, kuviot eivät juuri
paljoakaan muuttuneet eikä se millään tavoin loistokasta ollut.

ETYKin vierailla on hauskaa Kekkosen seurassa. Vasemmalla Amerikan yhdysvaltojen presidentti Gerard Ford.

Kun vielä kerrotaan, että Atte valokuvasi myös Kotimaa-lehteen ja
kiersi Mikkelin piispan Martti Simojoen kanssa kaikki kinkeritkin;
oli mukana Loviisan ensimmäisen atomivoimalan vihkiäisissä;
kuvasi arkkiatri Arvo Ylpön 100vuotisjuhlat; kiersi sen ajan taidenäyttelyt ja kuvasi oman aikansa kuvanveistäjät ja taidemaalarit
sekä urheilijat Paavo Nurmesta Emil Zatopekiin, niin voitaneen päätellä, ettei viime vuosisadan loppupuoliskolla maassamme
käynyt ainoaakaan kuuluisuutta,
jota Atte ei olisi kamerallaan tähtäillyt. Siis Atte Matilainen. Kuuluisuus itsekin.
Teksti ANJA KATAVISTO
Kuvat ATTE MATILAINEN
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Palkka- ja eläketulon verotuksen
yhdenmukaistaminen
Keskustelua epätasa-arvoisesta
verotuksesta eduskuntavaalien
aikana ja niiden jälkeen 2007
Eduskuntavaalien 2007 aikana Helsingin Metalli 5 pyysi minua mukaan tilaisuuteen, jossa oli myös
kansanedustaja Rakel Hiltunen.
Heti tilaisuuden alussa jaoin monisteen, jossa oli esimerkkejä epätasa-arvoisesta verotuksesta palkansaajien ja eläkeläisten kesken
Helsingissä. Hiltunen joutui kuin
pienoiseen shokkiin. Hetken kuluttua hän pyysi anteeksi, että hänen pitää poistua. Yleisö oli hyvin
hämmästynyt. Syntyi kiivas keskustelu kysymyksin, eikö kansanedustaja todellakaan ollut tietoinen
verotuksen eriarvoisuudesta. Runsaan viikon kuluttua valtiovarainministeri Heinäluoma uutisoi, että
eläkeläisten veronpidätysprosentit saatetaan samalle tasolle kuin
palkansaajilla. Myös pääministeri Vanhanen vähän myöhemmin ilmoitti, että näin tulee tapahtumaan. Kuitenkin jo viikolla 20
Vanhanen kiirehti ilmoittamaan,
ettei näitä lupauksia voida täyttää,
jos tuponeuvottelut eivät toteudu
hallituksen kaavailujen mukaisesti. Ja sitten eduskunnan täysistunnossa 21.5.2007 valtiovarainministeri Jyrki Katainen ilmoitti,
että verotaulukoiden tarkistukset siirretään vaalikauden loppupuolelle. Viimeisimpänä lupauksenaan Katainen ilmoitti, että
veronpidätysprosenttitaulukot yhdenmukaistetaan palkansaajien ja

eläkeläisten kesken vuosiansiotuloluokissa 13 000–31 000 euroa.
Oppositiopuolueet ovat kiivaasti syytelleet hallituspuolueita eläkeläisten eriarvoisen verotuksen
vuoksi. Totuushan kuitenkin on
se, että kaikilla puolueilla on ollut
mahdollisuus puuttua tähän epätasa-arvoiseen verotukseen, joka
luotiin sinivihreän Aho–Viinasen
hallituksen esityksestä vuodesta
1993 lukien.

Ote sinivihreän
hallituksen tiedotteesta
224/2007/30.8.2007:

”Eläkeläisten verotus palkkatulon
tasalle
Eläkeläisten verotusta uudistetaan
oikeudenmukaisuuden
lisäämiseksi. Uudistuksen jälkeen eläkkeensaajien ei tarvitse missään tuloluokassa maksaa palkansaajia
suurempaa verotusta.
Osalla eläkkeensaajista eläketulon
verotus on ollut kireämpää kuin
palkkatulon verotus. Uudistus keventää näiltä eläkkeensaajilta verotusta jopa usealla sadalla eurolla
vuodessa. Ero poistetaan korottamalla valtioverotuksen eläketulovähennystä. Tämän arvioidaan
vähentävän verotuottoa noin 200
miljoonaa euroa.”

Lisävaatimuspalkansaajien
ja eläkeläisten eriarvoisen verotuksen poistamisen
loppuun saattamisessa

Eläkeläisten epätasa-arvoinen verotus palkansaajiin nähden on ol-

lut voimassa Aho-Viinasen hallituskaudelta vuodesta 1993 lähtien.
Verotuksen eriarvoisuuden korjaamista koskevissa viimeaikaisissa keskusteluissa ei mikään taho ole
tuonut esille sitä, että verotuksen
yhdenmukaistaminen korjattaisiin
taannehtivasti. Tämä toimenpide
on johdonmukainen lisävaatimus,
koska perustuslakimme yhdenvertaisuuspykälän (perustuslakimme
vanhan tekstin 5§ ja uuden tekstin
6§) ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan syrjintäkielto-artiklan
(21.artikla) vastainen vakava rikkomus on tapahtunut, minkä rikkomuksen itse valtiovalta on nyt viimeinkin myöntänyt tapahtuneen.
Rikkomuksen
korjaamisesta
Euroopan perusoikeuskirjan ”17.
artikla Omistusoikeus” todetaan:
”Keneltäkään ei saa riistää hänen omaisuuttaan paitsi yleisen
edun sitä vaatiessa laissa säädetyissä tapauksissa ja laissa säädettyjen ehtojen mukaisesti ja siten,
että hänelle suoritetaan kohtuullisessa ajassa oikeudenmukainen
korvaus omaisuuden menetyksestä kohtuullisessa ajassa.” Kohtuullinen odotusaika on jo varmasti toteutunut.
Esko Posti
Espoo

Pikapuhelu
Veteraani on nostanut rahaa
omalta tililtään ja joutunut
maksamaan siitä palvelumaksua
pankille. Palveluneuvoja Merja
Vuori Sampo-pankista, pitääkö
todellakin omien rahojen saamisesta maksaa?
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- Se riippuu tilimuodosta. Säästötililtä saa maksutta nostaa kaksi kertaa kuukaudessa, sen jälkeen
menee palvelumaksua. Jos nostaa esimerkiksi viisi kertaa, menee
palvelumaksua kolme euroa. Käyttötililtä nostosta ei maksua mene,
mutta tämän tilimuodon kuukausimaksu on 2,90 e.

Minkä neuvon annat
veteraanillemme?

- Hänen pitäisi seuraavalla asiointikäynnillä neuvotella virkailijan
kanssa tilimuodon mahdollisesta muuttamisesta. Silloin selviää,
onko järkevää muuttaa säästötili
käyttötiliksi.
Niilo Ihamäki

Markkinamuistoja
”Talvella Talikkalan markkinoilla
ja kesällä Tampereella heilani soitteli saksanpolkkaa elämäni kanteleella.” Muun muassa tuollaista
laulua laulettiin piirileikkiä tanssittaessa 1920-luvun alkupuolella, mihin aikaan nämä muistikuvani liittyvät.
Paikannimi Talikkala tuo monelle mieleen Viipurin Talikkalan mäen, mutta ei siellä koskaan
ollut markkinoita, vaan Viipurin
markkinat olivat itse kaupungissa.
Markkinoiden Talikkala oli Antrean kunnassa. Tämä kylä sijaitsi
Vuoksen rannalla kirkonkylän ja
Antrean asemanseudun puolivälissä. Kylän keskeinen hiekkakangas sopi mainiosti markkinapaikaksi. Markkinat olivat kahdesti
vuodessa, touko- ja syyskuun alkupuolella eivätkä siis talvella, kuten laulussa sanotaan.
Talikkalan markkinat olivat pääasiassa hevosten, karjan ja muiden
kotieläinten myynti- ja ostopaikka,
mutta niitä täydensivät monenlaiset myyntikojut ja pöydät. Tarjolla
oli erilaista vaatetavaraa, jalkineita, astioita ja muita keittiötarvikkeita, kirjoja, papereita ja kirjoitusvälineitä. Viimeksi mainitulla
pöydällä oli myytävänä myös puukehyksisiä kivitauluja ja ”riffelikyniä”, välineitä, joilla tämänkin
kirjoittaja on kirjoitus- ja laskutaitoa kiertokoulussa opetellut.

Helppo-Heikki myi ja
nauratti

Erikoista ohjelmaa markkinaväelle tarjosi ”Helppo-Heikki” myyntipöytänsä ääressä. Hän otti jonkin
esineen tai erän jotakin tavaraa ja
ilmoitti sen hinnan. Kukaan ei ostanut esitettyä mainitulla hinnalla
ja Helppo-Heikki lisäili siihen kylkiäisiä, kunnes joku osti erän. Aina
ei ostajaa ilmaantunut, silloin hän
vaihtoi tavaran toiseksi ja aloitti tarjouksensa alusta. Esittelyyn
liittyi aina pieniä juttuja ja piloja, mitkä naurattivat kuuntelemaan
tullutta markkinaväkeä. HelppoHeikki piti välillä taukoa. Silloin
häntä kuunnellut yleisö siirtyi kat-

somaan toista huvittajaa, sirkuksen
pelleä, joka sirkusteltan ulkopuolella houkutteli ihmisiä tulemaan
sirkukseen tehden erilaisia temppuja ja puhellen hauskoja juttuja.
Ennen markkinoilta lähtöä oli
käytävä ostamassa kotiin tuliaisiksi Viipurin rinkeli ja ”paraskia”
(Sortavalan rinkeliä = vesirinkeliä).
Itse kävin Talikkalan markkinoilla kahdesti nimenomaan syysmarkkinoilla. 1923 vein kaksi
vuotta vanhemman veljeni Arvon
kanssa markkinoille yhden lehmistämme. Läävämme (navetta)
oli pieni, siinä oli tilaa vain kolmelle täysikasvuiselle lehmälle.
Parhaan lypsylehmän vasikasta oli
kasvatettu uusi lypsettävä ja huonolypsyisin oli myytävä pois. Äitimme meni markkinoille hevosella teitä myöten, me veljekset
lehmän kanssa oikopolkuja käyttäen metsien läpi. Toinen meistä talutti pääpuolesta, toinen ajoi takaa
vitsan avulla. Lehmä ei millään
tahtonut lähteä pois tutulta laidunalueelta. Toinen vaikea paikka oli
lehmän saaminen Vuoksen yli vievään lauttaan (lossi). Selvittiinpä
näistä vaikeuksista markkinoille,
missä lehmä myytiin. Kotiin päästiin hevoskyydillä. Me pojat edustimme talon miesväkeä, isämme
oli kuollut 1915. Vanhin veljeksistä Toivo oli jo oppikoulun lukioluokilla, joten hänen opintojaan ei
häiritty markkinoiden vuoksi koulusta poissaololla. Me nuoremmat
keskikoulua käyvät olimme markkinapäivän poissa koulusta.

Marttisen veljekset hevosineen. Uljas hevosen selässä.

Hevosta vaihtamassa

Toisen kerran olin Talikkalan
markkinoilla 1925 hevosta vaihtamassa naapurin isännän avustamana. Oli päätetty vaihtaa jo iäkäs hevosemme nuorempaan ja
juoksuhaluisempaan. Markkinoille meno tuli minun tehtäväkseni,
sillä Toivo oli parhaillaan sotaväessä ja Arvo lukioluokilla koulussa. Minä keskikoululaisena olin
päivän poissa koulusta.
Markkinoilla neuvoteltiin monen kanssa hevosen vaihdosta,
suoritettiin koeajoja lähialueen
hiekkateillä, kehuttiin omaa ja vähäteltiin vaihtotarjokasta. Näin
löytyi nuorehko vaihtoehdokas,
jonka ikä varmistettiin hevosen
hampaista niitä tarkastamalla. Tosin tuo vaihtohevonen oli laihahko,
mutta arvelin voivani lihottaa sen,
sillä olimme saaneet melko runsaan kaurasadon, mistä riittäisi tarpeeksi hevosellekin. Kaupanteossa
ei käytetty ollenkaan rahaa, vaan
hevoset vaihdettiin. Asiaan kuuluvat ”kauppalitkat” (viinaryyppy)
hoiteli puolestani naapurin isäntä. Hän jäi markkinoille, minä ajelin juoksuhaluisella hevosella kotiin. En tiedä lihoiko tuo laihahko
hevonen, sillä maatilamme myytiin saman vuoden lopulla hevosineen ja karjoineen Väinö Kuikalle. Perheemme muutti Helsingin
maalaiskuntaan (nykyisin Vantaa).
Siitä lähtien olen asunut Helsingin
tienoilla.
Uljas Marttinen
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TOIMINTAKALENTERI

Joulukuu 2007 – helmikuu 2008
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 12-13 ja
perjantaisin klo 14-15 (Väinö Rantio). Tapiolan urheiluhalli (Urheilupuistontie 2) keskiviikkoisin klo
10-11. Leppävaaran liikuntahalli Veräjävahdintie 8 B
tiistaisin ja torstaisin klo 10-11 (Aimo Virkki). Tapiolan palvelukeskus (TPK) tiistaisin ja torstaisin
klo 9.30-11. Lentopalloa Tapiolan urheiluhalli maanantaisin ja perjantaisin klo 10.30-12 (Pertti Sirén).
Ilma-aseammunta Tuulimäen liikuntatilat (TUU)
maanantaisin klo 13-14 ja torstaisin 10.30-13 (Väinö Rantio). Kuntoliikuntajaoston erikoistapahtumista Länsiväylässä. Toimintaryhmät kokoontuvat
koko vuoden kesäkuukausia lukuun ottamatta.
Toimintakalenterissa käytetyt lyhenteet
ELES Espoonlahden eläkkeensaajat, ET Eteläinen
toimintajaosto, HA Hallitus, HE Hengellinen jaosto,
KA Kalakerho, KI Kirkkonummenjaosto, KJ Kulttuurijaosto, KR Kuoro, KU Kuntoliikuntajaosto, LE
Lehtijaosto, NA Naisjaosto, PKT Perinteensiirron
kouluryhmä, PT Pohjoinen jaosto, SO Sosiaalijaosto,
SY Soitinyhtye, TU Tukineuvosto, VJ Valistusjaosto, EKK Espoon kulttuurikeskus, HHT Haukilahden
Haukitalo, SPT Soukan palvelutalo, TPK Tapiolan
palvelukeskus, TUU Tuulimäen väestönsuoja, UKV
Ukonvaajan toimitila.

Helsingin kaupunginteatterissa
torstaina 31.1.2008 kello 19.00

AURINKO JA MINÄ

Kyllikki Forssell ja Santeri Kinnunen
Kuljetus
Varaukset: Terttu Puhakka 412 8693
Lotta Riisalo 412 8948
Kulttuurijaosto

Mikkelin kanpunginteatterin vierailu
EKK:n Louhisalissa
torstaina 6.3.2008 kello 19.00

MYRSKYLUODON MAIJA

Varaukset: Terttu Puhakka 412 8693
Lotta Riisalo 412 8948
Kulttuurijaosto
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JOULUKUU
Ma 3.12.
14.00 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. Esitelmien aiheet: kts. erillinen ilmoitus lehdestä. VJ
To 6.12.
9.00 Lipunnosto Espoon kulttuurikeskuksen edessä.
10.00 Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Espoon
tuomiokirkossa. Seppeleen lasku sankarihaudoille, minkä jälkeen juhla ja kirkkokahvit
seurakuntatalossa. HE, KR
11.30 Itsenäisyyspäivän juhla Kirkkonummella. Seppeleen lasku sankariristille. KI
15.00 Itsenäisyyspäivän juhla LänsiAuto Areenalla.
Kts. erillinen ilmoitus.
Ma 10.12.
14.00 Naisjaoston pikkujoulujuhla TPK:ssa. NA
Ti 11.12.
14.00 Joulujuhla hotelli Lepolammissa. PT
Ma 31.12.
Espoon Sotaveteraanilehden 1/2008 aineiston
viimeinen jättöpäivä. LE

TAMMIKUU

Su 6.1.
11.00 Loppiaisen perinteinen hiihto-/kuntokävelytapahtuma Leppävaaran urheilupuistossa. KU
Ti 8.1.
13.00 Veteraanitapaaminen Kirkkonummen seurakuntatalolla. KI
Ke 9.1.
14.00 Tanssit EKK:ssa. Nostalgiset-yhtye. ET
Pe 11.1.
15.45 Kuoron harjoitukset alkavat TPK:ssa.
Uudet jäsenet tervetulleita. KR
Ma 14.1.
14.00 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. VJ
15.30 Naisjaoston sisarilta TPK:ssa. Fysioterapeutti. NA
Ke 16.1.
14.00 Tanssit SPT:ssa. ET
Ma 21.1.
14.00 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. VJ

Ti 22.1.
9.00 Pilkkikisa. Pakkasraja -10 astetta. Lähtö Suomenojan K-raudan edestä. KA
Ke 23.1.
14.00 Tanssit EKK:ssa. Soitinyhtye. ET, SY
Ma 28.1.
14.00 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. VJ
15.30 Naisjaoston sisarilta TPK:ssa. Askartelua. NA
Ti 29.1.
9.00 Pilkkikisa. Lähtö Suomenojan K-raudan edestä. KU
Ke 30.1.
19.00 Tukineuvoston konsertti Tapiolasalissa. EKK.
Kts. erillinen ilmoitus. TU

HELMIKUU
Ma 4.2.
14.00 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. VJ
Ke. 6.2.
14.00 Tanssit EKK:ssa. Nostalgiset-yhtye. ET
Ma 11.2.
14.00 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. VJ
15.30 Naisjaoston sisarilta TPK:ssa. Tuolijumppaa. NA
Ti 12.2.
9.00 Pilkkikisa. Lähtö Suomenojan K-raudan edestä. KU
Ke 13.2.
14.00 Tanssit SPT:ssa. ET

Maanantaiesitelmät keväällä 2008
Valistusjaoston esitelmätilaisuudet Tapiolan palvelukeskuksessa, Itätuulenkuja 4, maanantaisin klo 14.

14.01. Toimittaja Olli Kivinen
Suomen tulevaisuuden näkymät nykytilanteessa
21.01. Professori Leena Palotie
Geenit tautiemme takana. Suomalaisten erityiset geenit.
28.01. Eversti Juha Pyykönen
Suomen ja EU:n ulko-ja turvallisuuspolitiikka
04.02. Ylijohtaja Taisto Turunen
Suomen energiapolitiikka
11.02. Professori Henry Troupp
Neurokirurgia Suomessa 1900 luvulla.
Per aspera ad astra
18.02. Kommodori Veijo Taipalus
Rannikon puolustaminen tänään
25.02. Rikoskomisario Hannu Hännikäinen
Ajankohtaista Afganistanista tänään
03.03. Professori Heikki Vapaatalo
Ikäihmiset ja lääkkeet
10.03. Professori, fil. tri. Aki-Mauri Huhtinen
Informaatiosodankäynti ja yhteiskunta
17.03. Professori Krister Höckerstedt
Elinsiirrot
07.04. Päätoimittaja Paavo Korhonen
Miten suhtaudut, kun kaikki näyttää muuttuvan?
14.04. Tarkentuu myöhemmin
21.04. Sisätautien erikoislääkäri Unto A.Vainio
Ikääntyvän ihmisen nivelongelmat

Viikko 8
Espoon Sotaveteraanilehti 1/2008 ilmestyy. LE
Ma 18.2.
13.00 Kirkkonummen veteraanitapaaminen ja jaoston 16-vuotisjuhla. Paikka avoin. KI
14.00 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. VJ

FYSIOTERAPIA
ANN-BRITT RAJALA

Ti 19.2.
9.00 Pilkkikisa. Lähtö Suomenojan K-raudan edestä. KU

Espoonlahdenkuja 4
Espoonlahden Uimahalli
02320 Espoo
Puh. (09) 802 2083

Ke 20.2.
14.00 Tanssit EKK:ssa. Soitinyhtye. ET, SY

SISUSTO OY LEHTOKARI

VARATTU

Ollaksentie 9
02940 Espoo
Puh. 0400-353957
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Rauhallista Joulua
ja
menestystä vuodelle 2008
toivottaa
hydrauliikan ammattilainen

www.hymat.fi
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TAPIOLAN OTSO APTEEKKI
Palveleva apteekki
Tapiolan ydinkeskustassa
Nyt täysin uudistettu sisäänkäynti
sähköovilla
Tervetuloa!
Länsituulentie 6, puh. 439 15222

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

