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ESPOON SOTAVETERAANI

4/2008

Espoon sotaveteraanit r
y:n 

50-vuotisj
uhlaa

vietetään 20.9.2009. 

Juhlavuoden tapahtumista
 

tarkemmin siv
ulla 31.

30 vuotta toiminut Espoon sota-
veteraanien kuoro ei enää järjestä 
omia konsertteja. Kuoron perinteitä 
jatkava ESMILA säilyttää sotavete-
raanikuoron lauluaarteiston. 
Sotaveteraanikuoron viimeisestä 
konsertista kerrotaan sivuilla 14-15. 
Kuva Pertti Sassi
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postitetaan viikolla 8.
Aineisto toimitukselle
31.12.2008

Joulun lähestyessä muistelem-
me usein entisiä jouluja. Vete-
raanien sukupolvelle elettyjä 
jouluja onkin paljon muisto-
jen ketjussa. Lapsuuden joulu-
jen lisäksi mieleemme palautu-
vat erityisesti sodan ajan joulut. 
Muistamme, kuinka rintaman 
korsuissakin yritettiin olot jär-
jestää niin, että joulu olisi eri-
lainen kuin viikon muut päivät. 
Mielikuvitusta käyttäen siinä 
onnistuttiinkin  Sen muistin ja 
havaitsin, kun silmäilin poikke-
uksellisen ajan arkistopaperei-
tani. 

Käteeni osui Valkeasaares-
sa vuonna 1943 vietetyn joulu-
aaton ohjelmaliuska ja juhlasta 
silloin laatimani kuvaus. Ryk-
mentin huollon kalustekorsu oli 
tyhjennetty juhlan pitopaikak-
si. Tuoreen metsän tuoksu ter-
vehti tulijoita, sillä lattialla oli 
katajanhavuja ja nurkassa pa-
perisuikaleilla koristeltu kuusi. 
Lakanalla peitetylle pöydälle 
oli kaikkien juhlijoiden koh-
dalle asetettu pahvinpala, johon 
oli piirretty asianomaisen arvo-
merkit ja palvelutehtävästä ker-
tova kuva. 

Ohjelmassa oli tietenkin yh-
dessä laulettu Enkeli taivaan 
ja jouluevankeliumin luku, ko-
mentajan puhe ja leikkimielinen 

Joulu elää muistoissamme

tietokilpailu, jonka palkinnoik-
si valistusupseeri oli kerjännyt 
kustantajilta kirjoja. Lusikka-
haarukka -yhdistelmällä pakin-
kannesta nautittu jouluateria ei 
ollut kovin runsas, mutta ei se 
ihan arkipäivän hernerokkaa ja 
kaurapuuroakaan ollut. Ei sinä 
jouluna siviilissäkään herkutel-
tu.  

Joulupukilla oli kotiväen lä-
hettämiä paketteja, joista pal-
jastui sukkia, lapasia ja  jostain 
käsittämättömistä lähteistä loih-
dittuja makupaloja; puolukoil-
la koristeltu, porkkanaraasteella 
maustettu kuivakakku ja korp-
puja. Joulukorttien tervehdys 
Rauhallista Joulua! oli harras, 
sydämestä lähtenyt toivotus. 

Muistiinpanojen mukaan lin-
joilla oli rauhallista, vain haja-
naista ammuntaa kuului eivätkä 
saksalaiset pommikoneetkaan 
jouluaaton iltana moukaroineet 
piiritettyä Pietaria.

Muuan ikävä tapahtuma sii-
hen jouluun kuului, kun yhtä 
majapaikkaa oli  lämmitetty lii-
kaa. Kämppä syttyi palamaan ja 
kipinävahdiksi jäänyt mies sai 
niin vaikeita vammoja, että hän 
menehtyi. Sota vaati uhreja mo-
nella tavalla. Joulunakin.

Niilo Ihamäki
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Puheenjohtaja Toiminnanjohtaja

Sunnuntaina 5.10.2008 vietettiin 
Vanhustenpäivän valtakunnallista 
pääjuhlaa Espoossa. Alkamassa oli 
vanhusten viikko. Kuultiin  kau-
niita puheita ja lupauksia vanhus-
ten hyvinvoinnin parantamiseksi. 
Kunnallisvaalien edellä tällaisia 
puheita sai kuulla jokaisen kunnal-
lisvaaliehdokkaan tilaisuuksissa. 
Luvataan paljon, mutta lupauksik-
si tahtovat useimmiten jäädä.

Juhlassa oli toki hyviäkin asioi-
ta esillä. Parasta meille Espoon so-
taveteraaneille oli se, että kuorom-
me palkittiin kunniamaininnalla 
erinomaisesta työstä ikäihmisten 
parissa. Kolmekymmentä vuot-
ta on kuoromme lauluesitykset ol-
leet meidän juhlissamme pääohjel-
manumeroina. Lukuisat muutkin 
juhlayleisöt ovat saneet nauttia ta-
sokkaasta mieskuorolaulusta niin 
kotimaassa kuin myös ulkomailla.

Jäsenistömme puolesta kiitän 
kuoroa ja sen johtajia suurenmoi-
sesta ja  tuloksellisesta työstä sota-
veteraanien hyväksi.

Eläkkeet nousivat vuoden alus-
sa 2,39 %. Inflaation myötä on 
tämä korotus  “syöty“ jo ajat sitten. 
Lienemme jo menneet miinuksen 
puolelle. Budjettiriihessä on ollut 
puheita palkansaajien ostovoiman 
parantamisesta veroalennuksella. 
Toivoa sopii, että nyt kohdenne-
taan veroalennukset myös eläke-
läisiä koskeviksi, jotta edellisten 
vuosien eriarvoisuus ei toistui-
si  ja jotta palkansaajien ja eläke-
läisten verotuksen ero ei lisääntyi-
si jo olevasta. Mieluimmin se saisi 
tulla samaksi palkansaajien kans-
sa.Yleensä palkankorotukset tu-

levat eläkkeensaajille viisitoista 
kuukautta jäljessä. Sillä korotus-
ten perusteena olevat tilastot las-
ketaan edellisen vuoden syyskuun 
loppuun saakka. Näin ollen  elin-
kustannusten nousu tämän lasken-
tavuoden ajalta hyvitetään meille 
vasta vuoden ja kolmen kuukau-
den kuluttua.

Mutta kaikesta huolimatta me 
vietämme vapaan isänmaamme it-
senäisyyspäivää ja olemme onnel-
lisia siitä, että “ Me teimme sen 
kukin paikallaan, teimme puolesta 
syntymämaan“, niin kuin laulussa 
sanotaan.

Hyvää itsenäisyyspäivää ja rau-
hallista joulua sekä onnellista uut-
ta vuotta 2009!

Eino Luostarinen

Yhdistyksen toimiston muutto on 
vihdoin toteutunut 22.10.2008 ja 
uusi osoite on siis Kaskenkaa-
tajantie 16 B. Tämä ei ehkä ole 
monellekaan enää uutinen, mut-
ta se ehkä on, että tätä tilapäistä 
oloa edellä mainitussa osoitteessa 
kestää puolitoista vuotta eli vuo-
den 2010 kevääseen saakka. Toi-
sin sanoen lienee toukokuu vuon-
na 2010, kun paluu Ukonvaajaan 
tapahtuu. Onneksi väliaikainen 
paikka on tilavampi ja käytännöl-
lisempi.

Yhdistyksen uudet säännöt ovat 
olleet kauan rekisteriviranomais-
ten käsittelyjonossa. Ne hyväksyt-
tiin viime syyskokouksessa ja lä-
hetettiin sinne joulukuussa 2007. 
Nyt tänään 14.10.2008, kun tätä 
täydentäen kirjoitan, saimme re-
kisteriviranomaiselta tiedon siitä, 
että säännöt on käsitelty ja hyväk-
sytty, joten ensi syyskokoukses-
sa voidaan toimia niiden mukai-
sesti. Se merkitsee mm. sitä, että 
veteraanien lesket voivat olla täy-
siä jäseniä, samoin kuin kannatus-
jäsenet saavat äänioikeuden ja että 
hallituksen koko pienenee.

Eero-Juhani Juhola

Espoon Sotaveteraanit ry:n 50-vuotishistoriikki

ilmestyy syksyllä 2009. Historiikin toimittajana pyydän, että
jaostot ja kerhot ym. toimittavat allekirjoittaneelle kertomuksen toi-
minnastaan 2004-2008. 

Keskeisten tapahtumien lisäksi toivon kuvauksia myös pienis-
tä, poikkeuksellisista tapahtumista. 

Muutama valokuva mukaan! Kuvat palautetaan. 
Aineiston toivon saavani 25.2.09 mennessä.

Niilo Ihamäki
Mäntyviita l0 F / 02110 Espoo /  puh. 040 518 2193   

Itsenäisyyspäivän 
kaksikielinen 

jumalanpalvelus

6.12. klo 10
Espoon tuomiokirkossa,

minkä jälkeen 
seppelten lasku 

sankarihaudoille.

Kahvitilaisuus ja 
päiväjuhla 

seurakuntakodissa.

Juhlapuheen pitää 
kenraalimajuri 
Hannu Särkiö.
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Veteraanisukupolvi elää viimeisiä 
vaiheita. Nuoruudenaika on kauka-
na takanapäin. Monelle se on ollut 
raskas taakka. Koettu sota on jättä-
nyt jälkensä ruumiiseen ja sieluun. 
On ollut pettymyksiä, joita monet 
kantavat edelleen mukanansa.

Isänmaan historiassa on myös 
monia valoisia muistoja. Niitä ei voi 
unohtaa. Ne ovat seuranneet meitä 
koko elämämme ajan. Ne antavat 
meille uskoa tulevaisuuteen. Meil-
lä on ollut varjelus. Me tahdomme 
muistaa ja siirtää luottamuksemme 
tuleville sukupolville.

Edessämme on kaksi suurta juh-
laa: itsenäisyyspäivä ja joulu. Ne 
pysäyttävät meidät kesken pime-
ää aikaa. On uusi vaihe, jota saam-
me elää. Me veteraanit kuljemme 
elämämme viimeistä taivalta.  Ta-
kanamme on aika, jolloin olem-
me tunteneet, että Jumala on ol-
lut kanssamme. Hän on pelastanut 
meidät usein pahasta. Tätä sano-
maa kannamme mukanamme tule-

LENNO JÄRVI

”Kristus 
auttajamme – 

loistaa ilonamme!”
(virsi 18) ville sukupolville.

Maailmassa käy kamppailu kan-
sojen ja ihmisryhmien kesken. Se 
näyttää jatkuvan sukupolvesta toi-
seen. Jumalassa meillä on nytkin 
turva ja toivo. Hän on linnamme, 
joka antaa suojaa silloinkin, kun 
ihmisapu näyttää heikolta. Hän 
kestää, kun kaikki muu on pettä-
nyt. Hän on varjellut kansaamme 
ja maatamme, kun turvauduimme 
häneen. Hän on antanut meille us-
koa ja toivoa tulevaisuuteen.

Saamme viettää itsenäisyyspäi-
vää ja joulua kiitollisin ja iloisin 
mielin tänäkin vuonna. Vapahta-
jamme tuo meille avun ja todelli-
sen joulumielen. Siksi voimme yh-
tyä jouluvirren sanoihin:

”Rauhanruhtinaamme, voit loh-
duttaa ja uudistaa. Sinulta me 
saamme - - voimaa rakastaa.” Sil-
loin voimme kokea todellisen jou-
lun sanoman.

Armorikasta joulua kaikille lu-
kijoillemme!

Pastori Mitro Repo piti maanan-
taiesitelmän ihmissuhteista syys-
kuun 22. päivänä. ”Vaikka elämme 
yltiöyksilöllisyyden aikaa, tarvit-
semme toisiamme”. Isä Mitro täh-
densi. Me synnymme yksin ja kuo-
lemme yksin, mutta elämässämme 
emme tule yksin toimeen. Ihmi-
sen tulisi kehittää itseään niin, että 
hän pystyy olemaan sekä vastaan-
ottavana että antavana osapuolena. 
Sen perustana on itsetuntemus. Jo 
Platonin kautta olemme perineet 
yhdeksi tärkeimmäksi filosofiseksi 
ohjenuoraksi Sokrateen ohjeen it-
setuntemuksen tärkeydestä ja vält-
tämättömyydestä.

Tilaisuuden kyselyosassa käsi-
teltiin ekumeniaa.

Puheenjohtaja Hannu Särkiö 
kysyi, mistä johtuvat Suomen 

Ihminen tarvitsee toista ihmistä

kansankirkkojen hyvät suhteet. 
Mitro Revon mukaan itsenäisen 
Suomen ensimmäiset johtajat ym-
märsivät, kuinka tärkeän lisän 
Raja-Karjalan ortodoksit ja ete-
lärannikon venäläiset emigran-
tit antoivat kansakunnan kulttuu-
riin. Opetusministeri E.N.Setälä 
kutsui Mitro Revon isoisän Kus-
ti Revon kirkollishallituksen his-
torian ensimmäiseksi notaarik-
si ja sittemmin sihteeriksi. Hänen 
kädenjälkensä näkyy Suomen or-
todoksisesta kirkkokunnasta 1918 
annetussa asetuksessa.

Vain jatkosodan aikana kirkko-
kuntien välille tuli särö, kun Itä-
Karjalan ortodokseja käännytettiin 
luterilaisiksi. Mannerheimin kiel-
lolla toiminta lopetettiin.       – NI
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Ensi kertaa piirin Kisakallion kun-
toutusviikkojen historiassa valin-
nan suoritti piirin liikuntatoimi-
kunnan jäsenistä valittu toimikunta 
yhdessä piirin toiminnanjohtajan 
kanssa. Yhden henkilön suoritta-
massa valinnassa on aina mahdol-
lisuus suosia ystäviä. Toimikunnan 
jäsenet oli valittu Helsingin, Van-
taan ja Espoon yhdistyksistä, joten 
he edustivat hyvin koko piirin jä-
senistöä. Oikeudenmukaiseen va-
lintaan pyrittäessä päätettiin heti 
alkuun, että ei valita viime vuon-
na kuntoviikolla tai muissa vastaa-
vissa kuntoutuksissa olleita. Kun 
viikon rahoitus perustui rahanke-
räyksen tuoton käyttämiseen jäsen-
kunnan hyväksi rahankeräysluvan 
ehtojen mukaisesti mahdollisim-
man tasapuolisesti, pyrittiin löy-
tämään sellaisia veteraaneja jot-
ka eivät aikaisemmin lainkaan ole 
näistä eduista päässeet nauttimaan. 
Espoon kohdalla se osoittautui vai-
keaksi. Vetäjäksi kuitenkin löytyi 
veteraanipariskunta, joka ei kos-

Helsingin sotaveteraanipiirin hyvänolon 
viikko Kisakalliossa 08.-12.09.2008

hakeutuneet Kisakallion kurssille, 
mutta kun valintalautakunta kuuli 
meidän olleen viimeksi yli 6 vuot-
ta sitten millään vastaavalla kurs-
silla, he valitsivat myös meidät. 
Jääväsin luonnollisesti itseni pää-
töksen tästä kohdasta. Sain tehtä-
väkseni  piirin puolesta tarkkail-
la, onko laitoksen hinta-laatusuhde 
kohdallaan.

Espoon kohdalta siis poikettiin 
Espoon ehdotuksesta, koska kaik-
ki 13 hakijaa olivat viime vuosi-
na olleet lukuisilla vastaavilla kun-
toutusviikoilla, muutamat jopa 
tänä vuonnakin. Tuskin kukaan 
kuitenkaan voi väittää etteikö va-
lintatoimikunnan päätös olisi ollut 
oikeudenmukainen. Espoon kiin-
tiö 8 osallistujaa täyttyi.

Kisakallion rakennustyöt olivat 
pahasti kesken kurssimme alka-
essa ja lisäksi satoi rankasti. Kol-
mantena päivänä taivas kirkastui 
ja pääsimme jatkamaan uusituis-
sa toimitiloissa. Sen jälkeen kaik-
ki sujuikin hyvin ja lomaviikkom-
me päättyi onnistuneesti.
 

Väinö Rantio
piirin liikuntatoimikunnan puheen-
johtaja
Espoon rahankeräystoimikunnan 
puheenjohtaja   

kaan ole käynyt missään veteraani-
yhdistysten järjestämässä kuntou-
tuksessa. Koska kuntoutusviikolle 
valittavista yli puolet oli naisia, 
pidettiin tarkoituksenmukaise-
na valita vetäjiksi sekä mies että 
nainen. Valinta osoittautui onnis-
tuneeksi. Aimo Tissari  on hank-
kinut tunnuksensa upseerina, jää-
nyt eläkkeelle korkeasta virasta 
ja harrastanut sen jälkeen yhdessä 
vaimonsa Annikin kanssa liikun-
taa monipuolisesti mm. opettamal-
la tanhuja ja senioritansseja ympä-
ri maata. He ovat lukuisia kertoja 
toimineet Keikkulan lomakeskuk-
sen kursseilla isäntänä ja emäntä-
nä. Tälläkin kurssilla he opettivat 
taitavasti meille senioritansseja. 
Kisakallion kurssinkin jälkeen he 
ovat jälleen osallistuneet ikäihmis-
ten kuntouttamiskoulutukseen. Ih-
mettelen onko yhdistyksellämme 
varaa jättää hyödyntämättä tällai-
sen veteraanipariskunnan moni-
puolisia taitoja.

Emme vaimoni ja minä olleet 

Puna-armeijan tavoitteena oli tal-
visodassa katkaista Suomi vyö-
tärön kohdalta, edetä Suomussal-
melta Ouluun, jossa oli määrä pitää 
kansalaisjuhla ”vapauttamisen” 
kunniaksi. Kenraalimajuri Wiljo 
Tuompon  Pohjois-Suomen ryhmä 
lähetti jääkärieversti Hjalmar Sii-
lasvuon vihollista pysäyttämään.

Venäläisten 163. divisioona oli 
tunkeutunut Kiantajärvelle. Majuri 
Reino Hallamaan radiotiedustelu 
seurasi täysin estoitta divisioonan 
ja Puna-armeijan 47. Armeijakun-
nan välistä radioliikennettä. Suo-
malaiset tiesivät vihollisen hyök-
käystavoitteet, ammuspuutteet ja 
apujoukkojen tarpeen.

27. päivänä joulukuuta evers-
ti Siilasvuo hyökkäsi saartaakseen 

ROBERT BRANTBERG

Talvisodan legenda
163. divisioonan. Hän sai radio-
tiedustelusta tietää, että 163. di-
visioonan avuksi tuleva 44. divi-
sioona, lempinimeltään Sininen 
divisioona, oli kokonaisuudessaan 
Raatteen tiellä.

Heitin Sinisen divisioonan eli-
minoimiseksi Raatteen tielle Sis-
sipataljoona I:n, joka iski uk-
rainalaisdivisioonan arkoihin ja 
pitkiin sivustoihin tavalla, joka he-
rätti syvää kauhua, Siilasvuo sa-
noo. – Tilanne oli siltä osin pelas-
tettu.

Pääosa 163. divisioonasta pääsi 
livahtamaan Siilasvuon rakenteilla 
olevasta motista. Sotasaaliiksi jäi 
kuitenkin nelisenkymmentä  tyk-
kiä, parikymmentä panssarivau-
nua, panssarinyrkkejä ja kasoittain 
aseita. Mutta sokeri oli pohjalla.

Sininen divisioona oli saarrettu. 
Radiotiedustelu paljasti, ettei di-
visioonaa ”elintilan puutteen joh-
dosta” kyetty ryhmittämään uu-

destaan. Myös johtosuhteet olivat 
sekaisin.

44. divisioonan kohtalon het-
ki löi tammikuun 5. päivänä 1940. 
Pakkasta oli 40 astetta. Siilasvuo 
hyökkäsi ja Sininen divisioona tu-
houtui kolmessa päivässä.

9. päivänä tammikuuta kansain-
välinen lehdistö saapui paikalle ih-
mettelemään sotasaalista: satoja 
tykkejä, kymmeniä panssarivaunu-
ja, röykkiöittäin venäläisten jääty-
neitä ruumiita. Venäläiset menet-
tivät Suomussalmella ja Raatteen 
tiellä kaatuneina ja paleltuneina yli 
20 000 miestä. Siilasvuon 9. divi-
sioonasta kaatui 900 ja haavoittui 
1 200 miestä. Talvisodan legenda 
oli syntynyt. 

Hallamaan radiotiedustelu siep-
pasi vielä yhden sanoman. 

”Sinisen divisioonan komentaja 
Vinogradov, esikuntapäällikkö ja 
poliittisen osaston päällikkö on te-
loitettu.”
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Vanhusten oikeudet vertautuvat 
usein lasten oikeuksiin. Lapset ei-
vät osaa pitää huolta oikeuksistaan 
ja tarvitsevat holhoojan eli oikeus-
surrogaatin. Surrogaatti ei vain 
edusta lasta ja hänen oikeuksiaan 
vaan käyttää niitä ominaan. Täs-
tä seuraa, että holhooja ei koskaan 
edusta lapsen oikeuksia väärin. Pa-
hoissa tilanteissa on vain vaihdet-
tava surrogaattia.

Miten on vanhusten laita? Ovat-
ko he autonomisia eivätkä siis tar-
vitse holhoojaa? Periaate on, että 
vanhusten tulisi saada olla auto-
nomisia mahdollisimman pitkään. 
Moni tarvitsee lopuksi holhoojan. 
Kuka se on? Kuka päättää vanhuk-
sen oikeuksista ikään kuin omis-
taan? Kysymys on vaikea mo-
raaliselta kannalta. Voiko vanhus 
nimetä itselleen holhoojan? Pitäi-
sikö vanhimman lapsen ottaa tämä 

PROF. TIMO AIRAKSINEN

Vanhuspalvelut saatava 
ihmisyyden ehdolla

Prof. Timo Airaksinen piti juhlaesitelmän vanhustenpäivän valta-
kunnallisessa pääjuhlassa Espoon kulttuurikeskuksessa lokakuun 5. 
päivänä.  Airaksisen mukaan vanhus on yhtä arvokas kuin työikäi-
nenkin. Jokaisella vanhuksella tulisi säilyä myös henkilökohtainen 
itsemääräämisoikeus mahdollisimman kauan.
Julkaisemme esitelmästä lyhennelmän.

rooli? Koska holhoojaa tarvitaan? 
Vastaus on tietysti: mahdollisim-
man myöhään.

Jos laitos on suuri ja tehokas, 
se ottaa mielellään holhoojan roo-
lin. Silloin kaikki tekevät samaa 
asiaa samassa aikataulussa ja syö-
vät samoja pillereitä, lääkkeitä ja 
muita. Koko laitos muuttuu luon-
teeltaan säilyttäväksi eli säiliöksi. 
Tilanne on silloin paha. Vanhuksel-
la ei ole omaa edustajaa, vaan hä-
net sulatetaan yhteen muiden kans-
sa. Silloin yksi taho edustaa kaikkia 
samalla kertaa. Tämä on huono rat-
kaisu jo siksi, ettemme saisi ajatel-
la vanhuksia yhtenä ryhmänä, jolla 
on vain ryhmäoikeuksia. Jokaisella 
vanhuksella on omat yksilön oikeu-
tensa henkilökohtaisen autonomi-
an nimissä. Tätä periaatetta ei saa 
koskaan loukata. Ryhmäoikeudet 
ovat näennäisiä. Jokainen vanhus, 

oli hän henkisesti ja ruumiillisesti 
kuinka huonossa kunnossa tahansa, 
on silti aina yksi ja ainutkertainen 
yksilö. Uusi ja vanha ihminen ovat 
eettisesti täsmälleen yhtä arvokkai-
ta. Toinen valmistuu elämään ja toi-
nen kuolemaan. Molemmilla on 
oma tiensä kuljettavana, mutta nuo 
tiet ovat yhtä olennaisia.

Vanhustyön keskusliitto palkitsi Es-
poon Sotaveteraanikuoron vanhus-
tenpäivän valtakunnallisessa pää-
juhlassa. Tunnustuksesta kertovan 
adressin luovutti keskusliiton  toi-
mitusjohtaja Pirkko Karjalainen ja 
vastaanottivat kuoron puheenjoh-
taja Kalevi Kauranne ja  taiteellinen 
johtaja Kai Vahtola. Juhlan päätök-
seksi lauletun Uusmaalaisten lau-
lun esilaulajina  toimivat kuorolai-
set Pekka Kontu, Pentti Keijola, 
Kalevi Kahra ja Yrjö Granlund. Lau-
lun säesti Aki Ali-Vehmas.
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Tukineuvoston perinteinen
Viihdekonsertti

Tapiolasalissa
keskiviikkona 28.01.2009 klo 19.

Kaartin soittokunta.
Joht. ylikapellimestari 

Elias Seppälä.
Solisteina Tiina-Maija Koskela
(Lappeenrannan laulukilpailun 

voittaja 2008),
Mika Nisula (Timo Mustakallio

-kilpailun voittaja 2006).

Liput 25 euroa.
Myynti mm. maanantai-

esitelmien ohella.
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”Tuo tieto ei pidä paikkaansa”, yli-
lääkäri Koljonen rauhoitti heti al-
kuunsa. ”Sárváriin mennään ai-
nakin vielä ensi vuonna. Eivätkä 
Sárvárissa käynnit vielä senkään 
jälkeen kenties lopu. Veteraanien 
lähettämistä palautteista me näem-
me, onko paikka ollut mieluinen ja 
hoidot hyviä. Jos niin on, ei Sárvá-
rista luovuta.”

Jatkosta päätetään, tai päätettiin 
veteraaniasiain neuvottelukunnan 
syksyisessä kokouksessa. Neuvot-
telukunnassa ovat edustettuina eri 
veteraanijärjestöt. Kun tämä leh-
ti ilmestyy, asia on jo päätetty, ja 
veteraanit voinevat huokaista hel-
potuksesta. Mukava ja rentoutta-
va hoitopaikka on kenties säilytet-
ty jatkossakin. 

Espoo panostaa vanhuksiin

Yli tuhat veteraania 
kuntoutettu tänä vuonna
”Espoo panostaa vanhusten ohel-
la erityisesti sotaveteraaneihin”, 
tohtori Koljonen korosti. ”Meil-
lä jokainen veteraani, joka halu-
aa kuntoutukseen, pääsee siihen, 
valintansa mukaan joko avo-, päi-
vä- tai laitoskuntoutukseen koti-
maahan tai ulkomaille. ”Jokainen 
kuntoutushakemus hyväksytään”, 
ylilääkäri jatkoi, ”ja rahat on käy-
tetty niin järkevästi, että ne riittä-
vät meillä koko vuodeksi. Tänäkin 
vuonna kuntoutukseen on päässyt 
yli tuhat espoolaista sotaveteraania 
ja veteraanin puolisoa.”

Se on hyvä tieto, sillä lehdissä 
olleiden uutisten mukaan Helsin-
gissä veteraanien kuntoutusrahat 
loppuivat jo elokuussa. On hyvä 
tietää myös, että ulkomaan kun-

toutuksen maksaa kokonaan Es-
poon kaupunki, kun muun kuntou-
tuksen kustannuksiin osallistuvat 
valtio sekä veteraaniyhdistys.

”Vaikka esimerkiksi Valtiokont-
tori suosittelee päivä- tai avokun-
toutusta, osa veteraaneista hakeu-
tuu mieluimmin ulkomaille, koska 
jo lentomatka merkitsee monille 
virkistävää vaihtelua”, tri Koljo-
nen huomautti. ”Niin ikään sosi-
aalisella seurustelulla ikätoverien 
kanssa kuntoutuspaikassa on mer-
kitystä. Kun ollaan yhdessä pari 
viikkoa, syntyy jopa uusia ystä-
vyyssuhteita.” 

Tässä mielessä Sárvárissa on 
monien mielestä hieman puutteita. 
Hoitojen lisäksi siellä ei ole juu-
ri muuta ohjelmaa, joten illat tah-
tovat käydä pitkiksi. Kuinka tämä 
puute torjuttiin elo-syyskuisella 
kuntoutusjaksolla, selviää tässä ju-
tussa myöhemmin.

”Terve Espoo tarmolla 
ja tunteella”
En malta olla tiedustelematta yli-
lääkäri Koljoselta, kuinka Espoos-
sa on edistynyt Jari Sarasvuon 
Trainer Housen kanssa tehty tutki-
mus- ja koulutussopimus Espoon 
terveydenhoito-olosuhteiden pa-
rantamisesta. Sopimus tehtiin vii-
me talvena. Terveyskeskusten asi-
akkaat ja muutkin espoolaiset ovat 
hyvin uteliaita sen suhteen, kun 
lehdistä on saatu lukea, että sopi-
muksen hinta oli peräti 200 000 
euroa. Melkoinen summa! Saatiin-
ko siitä hyötyä?

”Kyllä saatiin”, ylilääkäri Kol-
jonen vakuutti. ”Sopimuksen anti 
on ollut hyvä. Koulutukseen osal-
listuvat sekä lääkärit että hoitohen-
kilökunta. Olemme kokoontuneet 
jo useita kertoja ns. työpajoihin 
pohtimaan Espoon terveyskeskus-
ten toiminnan kaikinpuolista pa-
rantamista. Koulutusohjelman ni-
menä on ‘Terve Espoo tarmolla ja 
tunteella‘, ja se kyllä velvoittaa ja 
innostaa meitä.”

Aivan erityisesti koulutukses-
sa on korostunut potilaskeskeisyys 
eli se, että potilas olisi aina selvil-
lä missä mennään, ja hän olisi hoi-
toon tyytyväinen.

”Tärkeää on, että potilas hoi-
detaan kokonaisvaltaisesti alusta 
loppuun saakka ja potilasta koh-

Kaupunki palvelee myös veteraaneja. Se selvisi, kun keskusteltiin 
Espoon keskuksen terveyspalvelupäällikön ylilääkäri Kirsi Koljo-
sen kanssa Espoon terveys-, vanhus- ja veteraanipalveluista. Aiheen 
haastatteluun antoi elo-syyskuun vaihteessa Unkarin Sárvárissa pi-
detty veteraanien  kaksiviikkoinen kuntoutusjakso. Siellä levisi yllät-
täen huhu, että Sárvárin  matkat päättyisivät kuluneeseen syksyyn. 
Monia veteraaneja se tieto hämmästytti ja vähän harmittikin, sillä 
Sárvária on pidetty erittäin miellyttävänä ja useimmille jo tuttuna 
paikkana, johon suunnattujen matkojen toivottiin jatkuvan.

Ylilääkäri Kirsi Koljonen ja Marit 
Jansson ovat ottaneet sydämelleen 
veteraanien asiat.

p e r t t i  s a s s i
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dellaan ystävällisesti. Se ei aina 
tarkoita pelkkää hymyä ja kohte-
liaisuutta vaan sitä, että potilaan 
huoliin todella syvennytään ja hä-
nelle tarjotaan kaikki mahdollinen 
apu. Itse olen hyvin toiveikas tä-
män kurssituksen suhteen. Kyllä-
hän jokaisella on oppimista näis-
sä asioissa.”

Ylilääkäri Koljonen selosti laa-
jasti koulutuksen sisältöä ja mai-
nitsi, että aivan erityistä huolta 
kohdistetaan vanhusten hoitoon. 
Tulin vakuuttuneeksi siitä, että 
paljon moitittua espoolaista perus-
terveydenhoitoa todella ryhdytään 
parantamaan. Vanhusten ja yleen-
sä potilaiden hoidosta tehdään hoi-
tosuunnitelma, jota noudatetaan 
eikä potilasta jätetä yksin.

”Oikeasti potilasta pitää kohdel-
la hyvin ja pyrkiä joka suhteessa 
parempaan”, tri Koljonen sanoi ja 
mainitsi, että Espoossahan toimii 
erittäin hyvä kotisairaalajärjestel-
mä, joka on sairaanhoidon erin-
omaisena tukena. 

Perustuslaki velvoittaa 
hoitamaan
Jo perustuslain 19. pykälän mu-
kaan ”julkisen vallan on turvatta-
va, sen mukaan kuin lailla tarkem-
min säädetään, jokaiselle riittävät 
sosiaali- ja terveyspalvelut ja edis-
tettävä väestön terveyttä”. Näin ol-
len me jokainen espoolainen voim-
me odottaa perustuslain pykälän 
toteutumista, vaikka se ei ole tähän 
mennessä useinkaan toteutunut.

Haastattelusta ylilääkäri Kir-
si Koljosen kanssa jäi vahva tun-
ne, että hän on todella ottanut juu-
ri vanhusten ja veteraanien hoidon 
kaikenpuolisen parantamisen sy-
dämenasiakseen. Luulenpa, että 
voimme luottaa siihen, että Suo-
men rikkaimpiin kuuluvassa kau-
pungissa perusterveydenhoi-
to lähivuosina pannaan sellaiseen 
kuntoon, ettei siitä löydä enää moit-
timista. Tietenkin toivomme myös, 
että kaupungin terveysasemille 
saadaan riittävästi lääkäreitä, sillä 
hoitohenkilökunnan riittävyyshän 
on kaiken perusta. Jokainen terve-
ysasemilla käynyt on voinut omin 
silmin nähdä, kuinka tiukalla hoi-
tohenkilöstö on.

Ja mitä tulee veteraanien toivei-
siin, niin siinäkin suhteessa vete-

raanien neuvottelukunta päätyy 
epäilemättä parhaaseen mahdolli-
seen tulokseen valitessaan hoito-
paikkoja veteraanien kunnossa pi-
tämiseksi.

”Espoon kaupunki arvostaa ve-
teraaneja, ja heidän toivomuksen-
sa myös näiden kylpylämatkojen 
suhteen pyritään ottamaan huomi-
oon”, ylilääkäri sanoi lopuksi.

Istanbulin konsulista lammas-
farmariksi 
Kun Sárvárin elokuisella kuntou-
tuslomalla illat alkoivat käydä hie-
man pitkiksi, ryhdyttiin iltaohjel-
maa puuhaamaan omasta takaa. 
Monenlaista osaajaa veteraani-
en joukosta löytyikin, kiitos Hel-
vi Hirvosen ja Veikko Koskisen 
aloitteen. Löytyi mm. lahjakas lu-
ennoitsija Esko Tammivuori, joka 
lupautui pitämään Mika Waltarin 
juhlavuoden kunniaksi esitelmän 
Johannes Angeloksen Konstanti-
nopolista. Vahvana taustana hä-
nellä oli parinkymmenen vuoden 
oleskelu Istanbulissa. Täysi audi-
torio keskusteli innostuneesti Es-
kon luennon johdosta. Esitelmä oli 
niin värikäs ja mielenkiintoinen, 
että sain aiheen puhutella Eskoa 
hieman pitempään.

Maailmaa puolisonsa Pirkon 
kanssa paljon kiertänyt mies ker-
toi nyttemmin toimivansa lammas-
farmarina ja metsänhoitajana Sys-
mässä vanhalla rälssitilallaan. 

Syvärillä aikoinaan taistellut 
Esko Tammivuori, 85, on ollut vain 
muutaman kerran veteraanien kyl-
pylälomilla. Vieläkin erittäin hy-
väkuntoinen ja hoikkana säilynyt 
veteraani on harrastanut liikuntaa 
”koko ikänsä”, joten ei ole omien 
sanojensa mukaan paljon kuntou-

tuslomia tarvinnut. Iän lisääntyes-
sä on sellaista tarvetta kuitenkin 
alkanut esiintyä, sillä selkä on hie-
man reistaillut.

Sárváriin Pirkko ja Esko olivat-
kin hyvin tyytyväisiä. Ilmasto oli 
”ystävällinen” (koko ajan plus 38 
astetta Celciusta!), ja retket muka-
via. Itse hotelli ja hoidot olivat hy-
vät ja ruoka erinomaista. Hotellin 
vieressä sijaitseva, happea ja pui-
den energiaa säteilevä rehevän veh-
reä Arboretum tarjosi miellyttäviä 
kävelypolkuja, ja vesielementit eli 
neljä erilaista uima- ja poreallasta 
olivat aivan loistavat. Tammivuori 
harrastaa vieläkin suunnistusta. 

Esko Tammivuori on koulutuk-
seltaan lakimies, mutta mielenkiin-
to on vetänyt aivan muille aloille. 

Niinpä hän toimi Suomen kon-
sulaatissa Istanbulissa 20 vuotta ja 
hoiti siinä sivussa monien suoma-
laisyritysten bisneksiä.

Nyt tämä tosi reipas veteraa-
ni kasvattaa myös joulukuusia ja 
kuuluu luonnollisesti niiden kas-
vattajayhdistykseen. 

Marit Jansson – 
tuttu tukihenkilö 
Marit Jansson, jonka merko-
nomintutkinto ei aikoinaan lainkaan 
viitannut terveydenhoitoalalle, tuli 
Espoon kaupungin terveydenhoito-
toimistoon vuonna -61 vuoden si-
jaiseksi – ja jäi 40 vuodeksi!

Valtio ryhtyi antamaan pien-
tä kuntoutusrahaa veteraaneille jo 
vuonna 1978, jolloin ensimmäiset 
kymmenen espoolaista sotavete-
raania pääsivät avokuntoutukseen. 
Ensimmäinen ulkomainen matka 
tehtiin vuonna 1983 Romaniaan.

Iloisia veteraaneja loman päätös-
karonkassa Unkarin rajakylässä.
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Tukihenkilöt tulivat veteraa-
nimatkoihin niin myöhään kuin 
1994. Ensimmäisen matkansa ve-
teraanien tukihenkilönä Marit 
Jansson teki heti samana vuon-
na –94, jolloin matka suuntautui 
Tšekkoslovakiaan ja Marienba-
diin.

Marit pääsi eläkkeelle 2001, ja 
siitä lähtien hän on toiminut vete-
raanimatkojen tukihenkilönä joka 
vuosi. Tähän mennessä matkoja on 
kertynyt liki parikymmentä, joten 
kokemusta hänellä on jo runsaas-
ti. Useimmat matkat ovat suuntau-
tuneet nykyiseen Tšekkiin, niin ja 
viimeaikoina Viron Haapsaluun ja 
Unkariin, joka ja erityisesti Sár-
vár, tuntuu olevan veteraanien toi-
vekohde. Sárvárin matkan miellyt-
täviä puolia hieman tuhoaa pitkä 
bussimatka Wienin lentokentältä 
Sárváriin, se kun on ajassa pitempi 
kuin lentomatka. Ehkä lähempää-
kin Wieniä löytyisi veteraaneille 
mieluinen paikka, jos vain matka-
toimisto ryhtyy etsimään sellaista. 
Itse olen ollut yksityisellä matkal-
la mm. Baden bei Wienissä, jonne 
on vain 10 km lentokentältä.

Useimmat meistä veteraanien 
kuntoutusmatkojen osanottajista 
olemme saaneet milloin minkin-
laista apua Maritilta tai toiselta tu-
kihenkilöltä, sillä nykyään heitä on 
jokaisella matkalla mukana kaksi, 
koska osanottajiakin saattaa en-
tisten pienten ryhmien sijaan olla 
jopa nelisenkymmentä. Elo-syys-
kuisella kuten muutamalla muul-
lakin syksyn matkalla Maritin ka-
verina oli Sinikka Ojanperä, joka 
piti Sárvárissa mielenkiintoisen lu-
ennon inkontinenssista, jonka toi-
mintatiheydellä mitataan kuulem-

ma naisen ikävuosia, mikä herätti 
kuulijoissa suurta hilpeyttä. ”Koen 
erittäin mieluisana tehtävänä työs-
kentelyn veteraanien kanssa. Po-
rukka on  yleensä hyvin miel-
lyttävää ja rauhallista, kiireet on 
unohdettu kotiin. Olen saanut hei-
dän joukostaan paljon uusia ystä-
viä, joita tapailen myös kotona Es-
poossa ympäri vuoden.”

Iltaohjelmia kaivataan
Marit toteaa, että veteraanit ovat 
nykyään jo niin tottuneita matkus-
teluun ja paljon matkustaneitakin, 
etteivät he juuri neuvoja kaipaa. 
Vaikeimmin liikkuville veteraa-
neille tukihenkilöt toimittavat kyl-
pyläpaikkakunnalla apteekkiasiat 
ja käyvät virvokejuomia lähikau-
poista, avustavat retkillä, tilaavat 
lentokentille apuvälineitä pyörä-
tuoleja myöten jne. jne. Itse kylpy-
lässä he joutuvat avustamaan hoi-
toaikoja vaihdettaessa ja auttamaan 
erilaisissa pikkutehtävissä. Jotkut 
veteraanit kaipaavat juttukaveria 
ja seuraa kävelyretkelle, joten kyl-
lä tukihenkilöillä tekemistä riittää. 
Ja nyt kun Sárvárissa huomattiin ja 
joskus aikaisemminkin on käynyt 
ilmi, että omastakin joukosta riit-
tää iltapuhteiksi esiintyjiä, Marit 
aikoi jo ennen seuraavaa matkaa 

puhelimitse ottaa selvää mukaan 
tulijoiden mahdollisista esiinty-
miskyvyistä ja -haluista. Matkoilla 
on melkein aina osanottajana mu-
kana joku lääkäri, ja terveydenhoi-
toa koskevat asiathan kiinnosta-
vat kaikkia. Sotureista ei joukossa 
ole puutetta, joten joku sota-ajan 
muisteluskin tai taistelun kuvaus 
sopisi illan ohjelmaksi.

Ja, ihme kyllä, veteraanit ovat 
kiinnostuneita jopa antiikin ajois-
ta. Allekirjoittanut on kouluajois-
ta asti harrastanut antiikin Kreikan 
filosofeja ja ajattelijoita ja olen lu-
ennoinut heistä. Minulla nytkin oli 
mukana luento Ciceron vanhuutta 
koskevista ajatuksista, mutta ajat-
telin, ettei Cicero taida kiinnos-
taa ketään. Mutta kuinka ollakaan, 
kun Sárvárissa eräänä iltana ker-
roin Ciceron ajatuksista, sain ”täy-
den salin”, ja luennon johdos-
ta virisi erittäin vilkas keskustelu, 
mistä kiitos kaikille puheenvuoro-
jen käyttäjille. Oli tosi mukavaa, 
että olitte niin innostuneita. Itse 
puolestani kuuntelin hyvin mie-
lelläni Kaisa Koistisen henkilö-
kohtaisia muistoja Mika Waltarista 
Waltarin juhlavuonna. Joten onnea 
vain Maritille iltaohjelmien järjes-
telystä! Niitä tarvitaan.

Anja Katavisto

Anja Katavisto, Esko Tammivuo-
ri ja Kaisa Koistinen Sárvárin tun-
nelmissa.
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Kesä meni enimmäkseen kesän 
odotuksessa, kun säissä ei ollut 
kehumista, mutta Palstarinteellä 
käytiin entiseen tapaan. Nimiä il-
maantui vieraskirjaan noin 700, 
enimmäkseen Espoon sotavete-
raaniväkeä. Sosiaalijaosto kustansi 
sinne kaikkiaan viisi kertaa linja-
autokyydin ja ruoan. Neljä kertaa 
huolehti pohjoinen toimintajaosto 
käytännön toimenpiteistä ja kerran 
kalakerho. Näillä viidellä kerralla 
oli yhteensä noin 220 osanottajaa, 
joiden joukossa ensikertalaisia. 
Arvioni mukaan paljon yli puolet 
tästä väestä tuli linja-autolla.

Palstarinteellä touhuttiin entisen 
tapaan. Tosin uiminen jäi melko 
vähälle, kun järven vesi oli enim-
mäkseen viileätä, mutta sauna oli 

sitä lämpimämpi. Anja-emän-
tä apulaisineen valmisti maukasta 
ruokaa, ja kahvi tietenkin maistui.

Ensi kesäksi on jo alustavasti 
suunniteltu kesätapahtumaa yhdis-
tyksen 50-vuotisjuhlavuoden kun-
niaksi ja samalla pohjoinen toi-
mintajaosto voi juhlia 

25-vuotista toimintaansa. Toi-
vottavasti sosiaalijaosto  tukee taas 
silloin kesätoimintaa. Palstarin-
ne on mieluisa paikka etenkin sel-
laisille veteraaneille, joilla ei ole 
omaa kesämökkiä.

Pirkko Heikkinen 

Palstarinteen kesä
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Parkinsonin tauti
Valistusjaoston maanantaiesitelmä 
29.9. keräsi Tapiolan palvelukes-
kuksen täyteen veteraaneja kuun-
telemaan HYKS:n neurologian kli-
nikan osastoylilääkärin, dosentti 
Eero Pekkosen esitelmää Parkin-
sonin taudista. Se on keskiaivoista 
alkava tuntoaistissa etenevä neuro-
loginen sairaus. Tautiin kiinnostui 
ensimmäisenä kirurgi James Par-
kinson (1755-1824). Hän oli kat-
sellut sairaalan ikkunasta pihal-
la omituisesti käveleviä vapisevia 
potilaita, mutta koska hän oli vain 
yhden heistä tutkinut ja sen perus-
teella julkaisussaan määritellyt tau-
din, oli häneltä jäänyt huomaamatta 
monia muita tälle sairaudelle omi-
naisia oireita. Hänen nimensä mu-
kaan tauti on kuitenkin nimetty. 

Parkinsonin tauti alkaa 50-70 
vuoden iässä. Suomessa todetaan 
n. 150 uutta tapausta vuosittain. 
Kaikkiaan maassamme on 10 000 
Parkinsonin tautia sairastavaa. Esi-
tystään Dosentti Pekkonen havain-
nollisti heijastamalla seinälle ku-
via tietokoneestaan.  

Taudin aiheuttajaa, hermosolu-
jen tuhoutumisen syytä ei tunneta, 
epäiltyinä ovat myrkyt, vahingot, 
tukokset, kasvaimet, lääkkeet; pie-
ni osa on ehkä perinnöllistä.

Oireet alkavat hitaasti: aluksi 
on vain  toispuolista lepovapinaa, 
liikkeiden hidastumista, kävelles-
sä käsien myötäliikkeet vähenevät, 
kasvojen ilmeikkyys vähenee, kir-
joittaminen hidastuu, askelpituus 
lyhenee, tulee muistihäiriöitä, pak-
koliikkeitä, puhekyky lamaantuu. 
Edellä mainitut oireet saattavat 
olla muistakin taudeista johtuvia. 
Siksi potilaasta tehdään kliininen 
diagnoosi, joista dosentti Pekko-
nen mainitsi  kuvantamis-  ja iso-
tooppitutkimukset. 

Parkinsonin taudin ennuste on, 
ettei tautiin menehdy, se voi ede-
tä hitaasti jopa 20 vuotta eikä ete-
nemistä voi estää. Oireita vähen-
tävinä lääkkeinä esitelmöitsijä 
mainitsi kalsiumsalpaajan sekä  tu-
pakoinnin ja kahvin juonnin. Sen 
sijaan beetasalpaajatyyppiset lääk-
keet – muuhun kuin verenpaineen 

hoitoon käytetyt – lisäävät  tau-
din oireita. Joidenkin lääkkeiden 
pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa 
pakkoliikkeitä, esim. käsien huito-
misia, pään nykimistä tai että po-
tilaalle kehittyy pelihimo tai mui-
ta intohimoja. 

Oulussa ja Helsingissä voidaan 
Parkinsonin tautia hoitaa myös ki-
rurgisesti.  Se on riskialtista hoitoa. 
Esim. levodopainfuusiohoidos-
sa tehdään avanne vatsalaukkuun 
ja ulkoisella pumpulla pumpataan 
lääke elimistöön.  Myös tietoko-
neesta projisoiduilla kuvilla havai-
nollistettuina näimme mm., miten 
keskiaivojen tumakkeisiin ulottuva 
elektroninen injektioneula työn-
nettiin kallon läpi päähän. 

Lopuksi yleisön joukosta esi-
tettyyn kysymykseen, kumpia po-
tilaissa on enemmän, miehiä vai 
naisia, dosentti Pekkonen vastasi, 
että heitä on suunnilleen yhtä pal-
jon.

Marjatta Konttinen

Suomesta on kansainvälisissä krii-
sinhallintatehtävissä tällä hetkellä 
680 sotilasta, kertoi prikaati-
kenraali Markku Nikkilä maa-
nan- taiesitelmässään syyskuun 8. 
päivänä. Naisia on noin  viisi pro-
senttia.

Tehtäviä suoritetaan mm. Afga-
nistanissa, Tšadissa, Lähi-idässä ja 
Kosovossa.

Tehtävien kustannukset ovat 
noin viisi prosenttia Suomen puo-
lustusbudjetista. 

Kriisinhallintatehtävissä Suo-
mi on  mukana, koska maa kuuluu 
kansainvälisiin järjestöihin, jotka 
ovat tehtäviin sitoutuneet ja jot-
ka katsovat olevansa moraalises-
sa vastuussa rauhan säilymisestä. 

Kansainvälisistä kriisinhallintatehtävistä 
hyötyä kotimaan Puolustusvoimille

Kriisin hallinta on tärkeä  jo alku-
vaiheessa, ennen kuin se leviää. 

Ulkomailla suoritettavat kriisin-
hallintatehtävät hyödyttävät myös 
omia Puolustusvoimiamme. Niis-
sä testataan välineitä ja sotilaat 
saavat kokemuksia kriisitilanteis-
ta. Tšadissa ja Afganistanissa olot 
ovat niin vaikeat, että niissä saa-
dut kokemukset ovat erityisen ar-
vokkaita.

Tehtäviin koulutus tapahtuu Po-
rin Prikaatissa Säkylässä. Vapaa-
ehtoisia hakijoita on vuosittain 
noin 4500. He ovat hyvin motivoi-
tuneita. 

Rauhanturvatehtävissä suoma-
laisia sotilaita on kuollut kaikki-
aan 48. -NI     

e r k k i  s i p i l ä
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Itävaltalaissyntyinen Adolf Hit-
ler oli ilmeisesti syntyperänsä seu-
rauksena ihastunut vuoristomai-
semiin. Ensivierailullaan 1923 
Obersaltzbergissä hän päätti aset-
tua joskus asumaan sinne Brech-
tesgadenin alppimaisemiin. Pääs-
tyään valtaan 1933 hän hankki 
itselleen yksityistä asuinpaikkaa 
varten maata Obersaltzbergistä ja 
rakennutti sinne talonsa. Se sai ni-
mekseen Berghof. Talossa oli ruo-
kahuone, asuinhuoneita, keittiö, 
työhuone, adjutantin huone, vie-
rashuoneita ja konferenssihuone 

Hitlerin 
Kotkanpesä

arvokkaine tauluineen. Siinä Hit-
ler asui Eva Braunin kanssa. Siel-
lä on otettu ne kuvat, jotka olemme 
nähneet Hitleristä vieraineen vuo-
ristomaisemissa. Myös Hitlerin lä-
hin mies Hermann Göring raken-
nutti talonsa Hitlerin talon lähelle, 
samoin Martin Bormann. Nämä 
olivat vain noin tuhannen metrin 
korkeudella merenpinnasta.

Myöhemmin valtio hankki 670 
hehtaaria viereiseltä Kehlsteinvuo-
relta ja sinne alettiin 1937 rakentaa 
edustustilaksi varsinaista Kotkan-
pesää, joka alkujaan kulki nimellä 

”teetalo” ja jota saksalaiset kutsu-
vat nyt Kehlsteinhausiksi. Vuorelle 
alettiin rakentaa 6,5 kilometriä pit-
kää vuorenseinää kiertävää ja neljä 
metriä leveää autotietä, jolla pääs-
tiin 1700 metrin korkeuteen. Sinne 
tehtiin kääntöpaikka. Loppunou-
sua varten rakennettiin vuoren si-
sään hissi, jonka ovelle kävellään 
127 metriä pitkää tunnelia pitkin. 
Hissi nostaa vuoren sisällä kävijät 
124 metriä vuoren huipulle Kot-
kanpesän sisään. Hissiin mahtuu 
kerrallaan yli 40 henkilöä ja sen 
seinät kiiltelevät kirkasta messin-

Espoon Sotaveteraanien Baijerin 
matkailijat tutustuivat elokuisel-
la retkellään myös Hitlerin Kotkan-
pesään, joka on monimutkaisen ja 
erikoisen tien päässä. Kuvassa he 
ovat Kotkanpesälle    nousun toi-
sella tasanteella. 
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kiä. Martin Bormann huolehti täs-
tä hankkeesta. Nimi Kotkanpesä 
”Eagle’s Nest” on amerikkalaisten 
antama.

Saatamme kuvitella, miten vai-
kea urakka on ollut sekä hissin että 
Kotkanpesän rakentaminen. Ta-
lon rakennuskivet louhittiin  jyr-
kän vuoren seinästä ja kiskottiin 
vuorenhuipulle. Edustustehtäviin 
rakennettu Kotkanpesä valmistui 
Hitlerin 50-vuotissyntymäpäiväksi 
20. huhtikuuta 1939. Se tuli mak-
samaan noin 30 miljoonaa Saksan 
markkaa.

Ironista on, että Hitler ei siel-
lä paljonkaan käynyt eikä koskaan 
asunut. Kerrotaan, että hänellä oli 
korkean paikan kammo ja hän kul-
ki vain seinien lähellä. Virallisil-
la käynneillä Hitler kävi Kotkan-
pesässä 14 kertaa, ensimmäisen 
kerran 16.9.1938 ja viimeisen ker-
ran 17.10.1940. Uhkana vuoren-
huipulla olivat myös salamat. Ra-
kennusvaiheen aikana salama iski 

sinne kaksi kertaa aiheuttaen huo-
mattavaa vahinkoa.

Sodan loppuvaiheissa 1944 
huhtikuun 25. päivänä liittoutu-
neet pommittivat Obersaltzbergiä 
ja niin tuhoutuivat Hitlerin, Bor-
mannin ja Göringin talot, mutta 
Kotkanpesä säilyi ja on nyt vierai-
lijoiden nähtävänä. Amerikkalai-
set joukot saivat seudun haltuunsa 
4. toukokuuta 1945 ja sen ansios-
ta Kotkanpesää ei jälkeenpäinkään 
tuhottu. Sen sijaan Hitlerin, Bor-

mannin ja Göringin asuintalojen 
rauniotkin hävitettiin.

Me Baijerin kulttuurimatkalla 
21.- 25.8.2008 olijat saimme vie-
railla ja syödä lounasta Kotkan-
pesässä ja kokea huiman bussi-
matkan vuoren seinällä nauttien 
upeista maisemista kirkkaassa au-
ringonpaisteessa.

Eero-Juhani Juhola

Tästä lähdettiin 124 metriä pitkää 
tunnelia pitkin isoon ja upeaan his-
siin, jolla noustiin 124 metriä  Kot-
kanpesään.
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Hitlerin Kotkanpesä on lähes kah-
den kilometrin korkeudessa. Joku 
retkeläisistä arvelikin, että Tus-
kin kotkakaan uskaltaa lentää näin 
korkealle. Kotkanpesästä sai hyvän 
käsityksen Baijertin jylhistä alppi-
maisemista.
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Espoon Kulttuurikeskuksen Tapio-
lasali oli täynnä yleisöä syksyise-
nä sunnuntai-iltapäivänä 19.10.08. 
Konsertti oli Espoon Sotavete-
raanikuoron 30-vuotisen taipaleen 
viimeinen itse järjestämä juhla. 
Ohjelman kuulutti Niilo Ihamä-
ki. Tästä lähtien ESMILA  jatkaa 
perinnettä säilyttämällä ohjelmas-
saan vanhoja veteraaneille rakkai-
ta lauluja. Sen sijaan uutta on, että 
mieskuoron edessä ”tahtipuikkoa 
heiluttaa” nuori nainen, virolais-
syntyinen Helge Körvits. 

Juhlakonsertti alkoi komeasti 
kuorojen yhteisellä Kalevan kan-
san laululla (säv. Toivo Saaren-
pää, sanat Severi Nuormaa). 
Tervehdyssanoissaan kuoron pu-
heenjohtaja Kalevi Kauranne 
kertoi, että kuorossa laulaa vielä 
monta yli 90-vuotiasta. Yksi heis-
tä, Yrjö Granlund on ollut mu-
kana alusta asti, vuodesta 1978, 
samoin  hiukan nuorempi Mart-
ti Aho. Nämä kaksi lauloivat täs-
säkin konsertissa. Ensimmäinen 
kuoronjohtaja oli Yrjö Wendelin. 
Hänen jälkeensä kuoroa ovat joh-
taneet Yrjö Hannula ja sitten Kai 
Vahtola.

Espoon Sotaveteraanit ry:n pu-
heenjohtaja Eino Luostarinen 
ojensi Vahtolalle Sotaveteraanilii-
ton ansioristin tunnustukseksi pit-
käaikaisesta kuoron hyväksi teh-
dystä työstä. Kuoron puheenjohtaja 
Kauranne kiitti kuoron naisia, seu-
rakuntaa ja juhlan puhujaa kansan-
edustaja Eero Akaan-Penttilää, 
joka puheessaan luonnehti kuoron 
historiaa ja laulamisen merkitystä 
terveyden ylläpitäjänä: ääni kestää 
vielä vanhanakin, muisti ja mieli 
pysyvät virkeinä, matkat ja yhdes-
säolo tyydyttävät mieltä.

Georg Liemolalle osoitettiin 
raikuvat aplodit kiitokseksi monis-
ta kukkakoristeluista.

Elämäniloa tulvi esiintymisla-
valle Jousenkaaren koulun lasten 
marssiessa johtajansa Erica Val-
lin perässä. Näiden hopeakurkku-
jen sirkutus opettajan flyygelillä 
säestämänä palautti mielen kau-
kaiseen lapsuuteen; Kotimaan, Ke-
säpäivään Kangasalla ja ennen 

Espoon Sotaveteraanikuoron 
30-vuotisjuhlakonsertti

k u v a t
p e r t t i  s a s s i

Kai Vahtola johti Espoon sotavete-
raanikuoron ja sen perinnekuoron 

ESMILAn  yhteisesitystä. kaikkea:”On maista kaikista sit-
tenkin tää synnyinmaa kaikkein 
rakkahin; Vie minne tiesi, sen tut-
tu liesi on  lämpöisin.”

Kuorolaisten joukosta on nous-
sut myös laulun tekijöitä: kuul-
tiin Yrjö Wendelinin säveltämä 
Espoon Sotaveteraanikuoron lau-
lu (san. Alpo Varjola), Jalmari 
Kahrin Soi kaikuen maa (san. Toi-
vo Korpi) ja kuoron varajohtajan 
Pekka Konnun Purjetuulta (san. 
Reino Hirviseppä).

Kielisukulaistemme  ja naapu-
riemme laulut Baltiasta ovat aina 
kuuluneet osana ohjelmistoon. 
Latvialainen kansansävelmä Puhu 
tuuli (san. Heikki Kalliala) ja vi-
rolaisen Gustav Ernesaksin Hak-
kame mehed minema esitettiin täs-
säkin juhlakonsertissa. 

Selim Palmgrenin syntymästä 
on jo 130 vuotta. Siksi on hienoa, 
että ESMILA lauloi kaksi hänen 
kuorosävellystään Sjöfararen vid 
milan (san. G.Fröding) ja Hiiden 
orjien laulun (san. Larin Kyösti)  
Enkä voi olla mainitsematta myös-
kään Yrjö Kilpisen iki-ihanaa Lau-
lulle (san. V.E.Törmänen), soolon 
lauloi Juha-Pekka Vihavainen. 
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Keskeiseen aineistoon ikäpol-
vemme laulu-aarteita kuuluu myös 
Sam Sihvon laulunäytelmä Jääkä-
rin morsian. Kanttiinin lotat esit-
tivät sikermän siitä avustajinaan 
Inkeri Simola-Isaksson, piano, 
Heikki Kohi, laulu, Seppo Miet-
tinen, hanuri, Joonas Tuhkuri, 
klarinetti ja Teemu Veijola, viu-
lu. Se on historiallinen kuvaelma, 
kuolematon kuin Vänrikki Stoolin 
tarinat.

ESMILA kunnioitti edeltäjään-
sä laulamalla Richard Wagne-

rin  Pyhiinvaeltajien kuoron oopp. 
Tannhäuser - Charles Gouno-
din Sotilaskuoron oopp. Faust ja 
Giuseppe Verdin Vankien kuoron 
oopp.Nabucco. Lopuksi kuorot 
lauloivat yhteisesti Finlandia-hym-
nin ja ylimääräisenä Veteraanin il-
tahuudon. - Espoon Sotaveteraani-
kuoron perinne säilyy ja kasvaa 
ESMILAN hyvissä äänissä.

Marjatta Konttinen 

Jousenkaaren hopeasirkut esiintyi-
vät Erica Vallin johdolla.

Nainen mieskuoron johtajana ei ole 
tavallinen näky. Helge Körvits joh-
ti Espoon Sotaveteraanikuoron ja  
sen perinnekuoron ESMILAn  yh-
teisesitystä.
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JALKOJEN HOITOA

jalkahoitola kaisa järveläinen
taavinkoti, nauhakuja 2, espoo

 puh: (09) 4521005
jalkahoitola rebecca ortju

merikartano, tyrskyvuori 6, espoo
puh: 050 328 45 66

KOTIKÄYNNIT
jalkaterapeutti teija tuohino

puh: 045 139 35 95

 HAUTAUSPALVELU

 KIELONKUKKA
Sotaveteraaneille arkuista ja uurnista
                                            -10 % alennus
Espoonlahden toimisto Yläkaupinkuja 2 (soukka)
Leppävaaran toimisto konstaapelinkatu 3 
(Gallerian lähellä)

avoinna ma-pe klo 9-17.00. muina aikoina sopimuksesta.

maksuton ohjevihko ja kustannusarvio noudettaessa.
Vi betjänar även på svenska.

Puhelinvaihde (09) 2709 3500 • Päivystys 0500 512 942
kielonkukka@kolumbus.fi    www.kielonkukka.fi

Joulunajan tiedot Esse-lehdestä, joulunajan esitteestä ja  
www.espoontuomiokirkkoseurakunta.fi 

E S P O O N  T U O M I O K I R K K O S E U R A K U N T A

Kuva 1980-luvulta

Espoo 550 -juhlavuoden 
huipennuksena J.S.Bachin 
Jouluoratorio kiertää 
Espoon seurakunnissa 
kantaateittain alkuperäis-
ten pyhien paikoilla 
jouluyöstä loppiaiseen. 
Espoon tuomiokirkossa 
Joulupäivän 25.12. klo 18 
sanajumalanpalveluksessa 
messumusiikkina on Joulu-
oratorion toinen kantaatti. 

Hyvää Joulua 
ja

Onnellista Uutta Vuotta!

Oulunkylän kuntoutussairaala
Käskynhaltijant. 5, 00640 Helsinki

JOULUTERVEHDYKSEMME ESPOON SORAVETERAANEILLE
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RAVINTOLA ALBERGA
 

lounas-, tilaus- ja teatteriravintola
leipurinkuja 2

puh. 09-5123600

Leppävaaran Uusi Apteekki
liikekeskus sello, 02600 espoo

puh. (09) 8492 550

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

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

Tapiolan Apteekki
kauppamiehenkatu 6

02100 espoo
puh. (09) 452 0130

Revontulen Fysioterapia
veteraanikuntoutusta

revontulentie 8
02100 espoo

puh. (09) 455 3595

Hammaslääkäri
Maria Rehula

kauppamäki 2, 02780 espoo

puh. (09) 811 017

Matinkylän Apteekki
kauppakeskus iso omena,  

piispansilta 11, 02230 espoo
puh. (09) 8676 6450

avoinna: arkisin 9.00 - 21.00
 la 9.00 - 18.00
sunnuntaina kauppakeskuksen
aukioloaikojen mukaan

Laadukasta kuntoutusta Karjalohjalla!

Vain 90 km  

Helsingistä ja  

Turusta.

Vain 90 km  

Helsingistä ja  

Turusta.KUNTOUTUSVARAUKSET:  
Puh. 030 608 4288

Toimintakykyluokkaan III kuuluvan rintamaveteraanin  
kuntoutus on 10 vuorokauden mittainen.  Aviopuoliso  
voi osallistua kuntoutukseen samanaikaisesti puolison  
kanssa ilman että kuntoutus veteraanin osalta lyhenee.  
Kysy lisää omasta kotikunnastasi.

K a r j a l o h j a n  K u n t o u t u m i s k e s k u s

Karjalohja, puh. 030 608 4100, www.paivakumpu.com

JOULUTERVEHDYKSEMME ESPOON SORAVETERAANEILLE

Tasokasta asumispalvelua
veteraaneille ja muille vanhuksille.

Myös lyhytaikaispaikkoja.

MedOne Hoivapalvelut Oy
Kuusikoti

kuusikodinmäki 7, 02820 espoo
p. (09) 8676 4620
www.medone.fi 
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MATINKYLÄN 
HUOLTO OY

matinkatu 22
02230 espoo

puh. (09) 804 631
www.matinkylanhuolto.fi

ESPOON 
LATTIAPINNOITE OY

alokastie 10
02680 espoo

puh. (09) 548 3746

STIG WAHLSTRÖM OY
hannuksentie 1
02270 espoo

puh. (09) 502 4400

FINNZYMES OY
www.finnzymes.fi

MAKEN AUTOKOULU
iso omena, piispansilta 11 a 4. krs

02230 espoo

puh. (09) 803 2107

Market-Visio Oy
niittykatu 8

02200 espoo

VARATTU

SISUSTO OY LEHTOKARI
ollaksentie 9
02940 espoo

puh. 0400-353957

ESPOON MATTOPESU

varputie 1
suomenoja

 puh. 09-881 3881

StayAt Espoo
porarinkatu 3
02650 espoo
varaukset puh:09-5110 5233
sähköposti reservations@stayat.fi
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Edessä oli pitkä tie. Ajoimme val-
tatie kakkosta melkein niin pitkäl-
le kuin tietä riitti. Liikenne pakotti 
nopeuden maltilliseksi ja antoi ai-
kaa ajatella matkamme kohdetta ja 
sen tarkoitusta. Olimme matkalla 
entiselle kotiseudulle hautaamaan 
vanhaa ystävää ja kotikylämme 
entistä ”kyläpäällikköä”.

Maija emännöi suurta Laurilan 
taloa, joka sijaitsi kylämme kes-
kustassa kansakoulun vieressä. 
Olemukseltaan Maija oli lyhyt ja 
pyöreä. Herkkä hymy ei juuri kos-
kaan hävinnyt hänen ystävällisiltä 
kasvoiltaan. Hän oli toimeksi saa-
va sekä luontainen auktoriteetti. 
Lisäksi talossa oli vielä kylän ai-
noa puhelin ja radio, joten johta-
juus lankesi hänelle luonnostaan. 
Elimme vuoden 1939 loppua.

Sota oli kestänyt jo melkein 
kuukauden ja lyönyt leimansa jo-
kaiseen ulottuen jopa meidänkin 
peräkylään. Miehet olivat kaik-
ki poissa, naiset ja lapset hoitivat 
työt. Heidän kontollaan oli kotirin-
tama.

Leipä, jokaisen armeijan tär-
kein asia, leivottiin silloin maa-
laistaloissa. Armeija toimitti taloi-
hin laatikoita, joihin valmiit leivät 
pakattiin ja täytetyt laatikot vie-
tiin hevosella kirkonkylään. Orga-
nisaatio oli yksinkertainen mutta 
toimiva ja tehokas. Kirkonkylässä 
oleva poliisi Kulmala soitti Mai-
jalle: ”Ninkos tiät, se juna lähtee 
perjantaiaamuna asemalta ja se 
teirän kylän tinki on se seittämän-
kymmentä laatikkoa leipää, neljä-
kymmentä paalia heinää ja kaksi-
toista säkkiä kauraa. Kai sää saat 
sen jo torstai ehtoona tänne palo-
kunnan talolle, tarttee lastata se 
autoihin yällä, ko on pahat lumike-
lit ja autojen tarttee lähtee aikaisin 
aamulla liikkeelle ko teitä ei oo au-
rattu.” Asemalle oli matkaa kolmi-
senkymmentä kilometriä.

Leipää leivottiin kolmessa isom-
massa talossa. Maija lähetti jonkun 

Jälleen kerran

tytön tai pojan viemään ”sanaa” 
kuinka monta laatikollista kenen-
kin oli leivottava. Parikymmentä 
taloa kohden ja Maija otti itselleen 
kolmekymmentä.

Siitä se alkoi. Taikinajuurta oli 
joka emännällä. Taikina tehtiin 
heti, koska sen täytyi saada yö ai-
kaa seistä ja nousta. Aamulla alet-
tiin leipoa. Suuri uuni oli pantava 
aikaisin lämpiämään, jotta lämpö 
uunissa riittäisi koko suuren lei-
pämäärän paistamiseksi. Naiset 
ahkeroivat. Nelikulmaisia ”vani-
koita” alkoi valmistua ja laatikot 
täyttyivät.

Maijan huolet eivät loppuneet 
leipiin, heinätkin oli paalattava ja 
kuormattava rekiin. Oli pantava 
poikaklopit asialle. Miehet olivat 
rintamalla, poikien oli pakko saa-
da heinät pakettiin. Työtä he oli-
vat tehneet aina, mutta nyt oli otet-
tava myös vastuuta. Heinät tulivat 
paalatuiksi, samoin kaurat pussite-
tuiksi. 

Iltaisin kylän väki kokoontui 
Laurilan renkipirttiin. Se oli tar-
peeksi tilava, jotta sinne sopi hel-
posti pari tusinaa naista tekemään 
puhdetöitä. Se oli lukematon mää-
rä sukkia, käsineitä, huiveja ja ky-
päränsuojuksia, joita maalaistalo-
jen pirteissä siihen aikaan tehtiin. 
Lisäksi jokaisen naisen oma mies 
tai poika tarvitsi oman pakettinsa. 
Maija oli se kantava voima, joka 

järjesti mitä kudottiin, kuka keh-
räsi lankaa ja kuka karstasi villoja.

Joka torstaiaamu, satoi tai pais-
toi, pieni kuormasto, kolme he-
vosta rekineen ja kuormineen läh-
ti  matkalleen poikaklopit tiukasti 
ohjaksissa. Kolmekymmentä astet-
ta pakkasta, auraamaton tie ja suu-
ri kuorma, työtä se oli sekin. Mut-
ta se tehtiin.

Koko talven ja pitkälle kevää-
seen 1940 Maija hoiteli kylän asi-
oita ja poliisi Kulmala koko pitä-
jää. Kertaakaan ei juna lähtenyt 
niin että siinä ei olisi ollut erään 
syrjäisen peräkylän osuutta. Tal-
koot oli päätetty tehdä, koska ”jos 
miäs jottain luppaa nin se myäs 
sen pittää”.

Nyt siis Maijan, erään aikakau-
den sitkeän tukijalan, oli vuoro 
lähteä. Saatoimme hänet hautaan 
tuntien suurta hartautta ja kunni-
oitusta. Olin ainoa elossa oleva 
senaikaisista kyläläisistä, muuta 
väkeä oli paljon. Monet nuorem-
matkin olivat tulleet saattamaan. 
Saattopuheissa Maijaa muistettiin 
esikuvana, todellisena työn san-
karina, joka vaikeina aikoina jak-
soi ja osasi tehdä ja sai toisetkin te-
kemään niitä välttämättömiä töitä, 
jotka oli ehdottomasti tehtävä, jot-
ta rintama kestäisi.

Aika kuluu, asiat unohtuvat ja 
arvot vaihtuvat. Toivon kuitenkin, 
että ne arvot, jotka pitivät lähes 
seitsemänkymmentä vuotta sitten 
maamme pystyssä, eivät unohtui-
si. Toivon että aina olisi Maijoja ja 
Eevoja, jotka hiljaisella esimerkil-
lään saisivat muutkin toimimaan. 
Ilman heitä ei mikään rintama kes-
tä. Hiljainen hetki erään peräkylän 
Maijan muistolle.

Eero Sillanpää 

Ihmisiä on kahta lajia.
Ne, joiden kanssa on hauska puhua
ja ne, joista on hauska puhua.

Gunilla Dahlgren
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Sotaveteraani-lehden numerossa 4 
oli kirjoitus ja kehotus osallistua 
Maailman Veteraanijärjestön toi-
mesta järjestettävään Veteraanien 
rauhan päivän kävelyyn sunnun-
taina 21 päivänä syyskuuta 2008. 
Rauhan puolesta kävellään silloin 
yhtä aikaa 51 maassa ja samalla 
tehdään tunnetuksi YK:n rauhan-
työtä. Tapahtuman suojelijana on 
presidentti Mauno Koivisto. Ta-
pahtumasta on tarkoitus järjestää 
vuosittain toistuva perinnetapah-
tuma. 

Rauhan puolesta käveleminen 
on hyvä asia. Se tuo mieleen men-
neitten vuosien Rauhanpuolustaji-
en marssit, joita pidettiin poliitti-
sesti värittyneinä. Mutta nyt ei siis 
ollut kysymys niistä, vaan uuden-
laisesta globaalista vaikuttamista-
pahtumasta.

Yhdistyksemme toiminnanjoh-
taja pyysi minua menemään käve-
lypäivänä lähtöpaikalle sanomaan 
lähtösanat ja ampumaan lähtö-
laukaus. Kaikesta muusta huoleh-
tisivat kuulemma vihreät baretit. 
Otin yhteyttä toimijaksi määrät-
tyyn barettihenkilöön ja kerroin 
saamastani tehtävästä. Hän sanoi 
voivani toimia niin kuin oli pyy-
detty. Otin vielä yhteyttä piirin toi-
minnanjohtajaan. Hänkin kannatti 
saamaani tehtävää, mutta totesi sa-

VÄINÖ RANTIO

Rauhan puolesta kävelemässä

malla toimeenpanijoiden tiedotta-
misen tapahtumasta jotenkin epä-
onnistuneen. Olin samaa mieltä ja 
niinpä seurasin aktiivisesti näkyi-
sikö tapahtumasta mitään mainok-
sia tai ilmoituksia lehdissä. Ei nä-
kynyt. Ei edes tapahtumapäivän 
Minne mennä palstalla, jossa kui-
tenkin mainostettiin Helsingin ta-
pahtumaa. 

Toimeksiannon saaneena lähdin 
sitten sunnuntaina Leppävaaran 
uimahallille, espoolaisten veteraa-
nien kävelyn lähtöpaikalle asian-
mukaisesti lähtölaukausaseella va-
rustautuneena. Ottaen huomioon 
rauhankävelyn en ottanut ruu-
tiasetta vaan ilmapistoolin. 

Ennen lähtöhetkeä paikalle ke-
rääntyi noin 15 innokasta käve-
lyyn lähtijää, niitä uskollisia osal-
listujia, miehiä ja naisia. Vaimoni 
ja minä totesimme hyvillä mie-
lin, että tieto oli tavoittanut hienon 
ydinporukan.

Lähtösanoissa totesin hetken 
olevan historiallinen, kun kaik-
kialla maailmassa samaan aikaan 
veteraanit kävelevät rauhan puo-
lesta. Muistutin meidän veteraa-
nien ankarista kokemuksistamme 
hyvin tietävän,  miten arvokas asia 
rauhan säilyminen maailmassa on. 
Emme toivo nuorten miestemme ja 
naistemme joutuvan koskaan ko-

kemaan samaa. Viime päivät kui-
tenkin Georgiassa ovat osoittaneet 
miten herkästi sota jälleen Euroo-
passakin voi syttyä. 

Lopuksi toivotin hyvää käve-
lyä ja reipasta mieltä aurinkoises-
sa syyssäässä. Vihreä barettimies 
jakoi kaikille pinssit jo ennen läh-
töä ja sanoi sen olevan hänen ainoa 
tehtävänsä. Nostin ilmapistoolin 
ylös ja pamautin lähtölaukauksen.

Kävely lähti reippaasti liikkeel-
le. Vaikka alkumatka Urheilupuis-
ton kävelyteillä oli jatkuvaa nou-
sua, kärjessä määräsi reippaan 
vauhdin 93-vuotias Toivo Nikan-
der yhtä reippaan vaimonsa kans-
sa. Kaikki veteraanit jaksoivat 
voimiensa mukaan suoriutua mat-
kasta. Parin kilometrin jälkeen pa-
lasimme lähtöpaikalle, josta muu-
tamat lähtivät vielä uudelleen 
lenkille.

Raportoin tapahtumasta toi-
meksiantajalleni ja piirin toimin-
nanjohtajalle. Päätimme, että tämä 
perinnetapahtuma hoidetaan ensi 
vuonna toisin. Siitä ilmoitellaan 
kunnolla ja kävellään eri puolilla 
Espoota, muun muassa Tapiolan 
erinomaisella kuntopolulla. Sil-
loin lähdemme toivottavasti suu-
rella joukolla kävelemään arvok-
kaan asian puolesta.
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Tammikuu
Helsingin Kaupunginteatteri, Lil-
la Teatern
Mies joka kieltäytyi käyttämästä 
hissiä
Lasse Pöystin menestystä niittänyt 
monologi.
Tammikuun puolivälissä joko päi-
vä- tai iltanäytös.  Hinta 22/24 € +
tarvittaessa bussikuljetus.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen: 
Eeva Kalin 040-7568219 viimeis-
tään ma 15.12.08.
            
Helmikuu
Suomen Kansallisooppera
Franz Lehárin operetti Iloinen Les-
ki, pe 20.2.2009 klo 19.00.
Esityskieli suomi (myös tekstitys 
suomeksi ja ruotsiksi)
Hinta: tammenlehväveteraani 14 €, 
eläkeläinen 51 € +bussikuljetus.
Ilmoittautuminen: Lotta Riisalo 
412 8948 viimeistään ma 15.12.08.
 
Suomen Kansallismuseo
Suomen sodan 200-vuotis juhla-
näyttely

Tutustuminen oppaan johdolla.  
Enintään 25 osanottajaa.
Tarkemmat tiedot maanantaiesi-
telmien yhteydessä Tapiolan pal-
velukeskuksessa sekä Anna-Liisa 
Laurilalta 050-5637799
 
Maaliskuu
Espoon Kaupunginteatteri, Revon-
tulihalli
Mika Waltarin Myöhästynyt hää-
yö, la 21.3.2009 klo 14.00.
Kotimaisen komedian klassinen 
helmi.  Hinta 22 €.
Ilmoittautuminen: Eeva Kalin 
040-7568219 viimeistään ma 
16.2.09

Huhtikuu
Sinfonia Lahti Hämeenlinnan Ver-
katehtaalla
Musikaalien parhaita mm Caba-
ret, Evita, Oopperan kummitus, 
Les Miserables, MammaMia jne., 
to 16.4.2009 klo 19.00.  Hinta 20 € 
+ bussikuljetus.  Kesto 2 h väliai-
koineen.  Hinta edellyttää 25 osan-
ottajaa.

Tiedustelut ja ilmoittautuminen:  
Lotta Riisalo 412 8948 viimeis-
tään ma 23.2.09.
 
Kylpylä-kuntoutusmatka Viron 
Haapsaluun Fra Mare -kylpylään 
huhtikuussa 2009.
Etusija tammenlehväveteraaneil-
la ja heidän omaishoitajillaan, joi-
ta sosiaalijaosto tukee taloudelli-
sesti.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen: 
Anna-Liisa Laurila 050-5637799.
 
Toukokuu
Luonnontieteellinen museo, Hel-
sinki  (uudistettu entinen Eläinmu-
seo)
Tutustuminen oppaan johdolla mu-
seoon.  Enintään 25 osanottajaa.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen: 
Anna-Liisa Laurila 050-5637799.
 
Muutokset ovat mahdollisia, joten 
kannattaa seurata tiedotuksia maa-
nantaiesitelmien alussa Tapiolan 
palvelukeskuksessa ja myös palve-
lukeskuksen ilmoitustaululla.

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Tultiin katsomaan

Minulla oli toukokuussa 2004 ai-
voinfarkti ja vasemman puoleinen 
halvaus. Makasin Jorvissa kuin sai-
maannorppa puolitoista kuukautta. 
Kotiuduin rollaattoripotilaana.

Eräs pariskunta tuli vieraile-
maan. Kummankin kännykkä pi-
risi koko ajan. Ei voinut syntyä 
keskustelua – syntyi vuoropuhelu. 
Vihdoin vieraat sanoivat kiusaan-
tuneina: ”Kyllä meidän nyt pitää 
lähteä.” Minä: ”Eihän teidän ole 
tarvinnut tullakaan.” Vieraat: ”Tul-
tiin sinua katsomaan.”

Minä: ”En ole mikään näyttely-
esine.”

Kun menet sairaan tai vanhuk-
sen luokse, kysy tarvitseeko hän 
jotain kaupasta. Hänen kotonaan 
voit tehdä monenlaisia pikku pal-
veluksia: leikata kynnet, tehdä 
pientä nikkarointia, nostella tava-
roita ylös, laskea alas, asioida kel-
larissa ja viedä jätteitä roskiksiin. 

Kulttuurijaoston kevät 2009

Voit tarjota kyytiä kirkkoon, teat-
teriin tai vaikkapa lounaalle. Kun 
eräs espoolainen naisvanhus täyt-
ti vuosia, hän sai kymmeniä kuk-
kapuskia. Hänellä oli pieni asun-
to, joten  kukkien sijoittaminen ja 
niiden hoitaminen oli hänelle on-
gelma. Mutta hänelle postissa käy-
minenkin oli ongelma. Hän avusti 
Espoon sotainvalideja.

Minä olen aina tottunut pärjää-
mään. Polkupyörä vaihtui rollaat-
toriksi. Nobelin ansaitsisi rollaat-
torin keksijä. Kiitos Luojalle siitä, 
että herätti minut 16. toukokuu-
ta 2004! Eräs koulutoverini ei he-
rännyt samanlaisessa tapaukses-
sa. Luoja herätti minut, kun tiesi 
miten paljon minulla on kesken-
eräisiä töitä. Yritän käyttää tämän 
jatkoajan tehokkaasti. Sen olen 
velkaa tästä jatkoajasta. Olen pär-
jännyt, kun olen tarvittaessa saa-
nut apua kulkiessani linja-autossa. 
Kiitos kaikille auttajille!

Hilda Laasonen

Hymyten kulje polkua elon,
ilon ja riemun;
murheen ja pelon
kätkeä voit sinä
hymyysi aina!

Ilon on välke hymymme valo,
sukua sille tähtien palo.
Ivan on veitsi hymymme jää,
teräksen kiiltona välkähtää.
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Kukapa veteraani-ikäinen ei oli-
si havainnut, ettei ruumiin fyysi-
nen kunto ole aivan itsestään sel-
viö. Kyllä sitä on vaalittava ja 
ylläpidettävä. Nykyisin siihen on 
hyvät mahdollisuudetkin. Espoon 
kaupungilla on kuntosaleja eli lii-
kuntasaleja, jotka ovat kaikille 
avoinna. Niinpä olen ollut jo pari-
kymmentä vuotta ryhmässä, joka 
kokoontuu viikoittain kaksi kertaa 
voimistelemaan nauhoitetun mu-
siikin ja samaten ohjaajan nauhoi-
tettujen komentojen mukaan. Tilat 
ovat asiallisesti sisustettuja suih-
kuineen, saunoineen, mutta kui-
tenkin sisätiloissa ilman raikasta 
ulkoilmaa.

Espoossa on myös aika hyvät 
kevyen liikenteen väylät, joita jat-
kuvasti kehitetään ja kunnostetaan. 
Tällainen on merellinen väylä Ota-
niemestä ja Tapiolasta Westen-
din ja Haukilahden kautta rannik-
koa seuraten vaikka Laurinlahteen 
saakka. 

Viime kesänä teki mieleni ko-
keilla, vieläkö pystyn luonnossa 
vaeltamaan, nousemaan tunturille 
ja nauttimaan Suomen suurenmoi-
sesta luonnosta. Näin syntyi ajatus 
käydä kuusamossa ja nähdä taas 
sen eräissä suhteissa omalaatuinen 
luonto.

Pieni karhunkierros
Karhunkierroksella ymmärretään 
sitä lenkkiä, jonka metsästäjä te-
kee esimerkiksi suksilla hiihtäen 
löytämänsä karhun talvipesän ym-
päri. Tällä toimenpiteellä hän on 
ilmoittanut varanneensa karhun it-
selleen. Kun karhu sitten ajetaan 
ulos pesästään, se on helppo kel-
listää pesäaukon viereen joko kei-
häällä, kuten entisaikaan oli tapa-
na, tai ampumalla. Mutta kuten 
tiedämme on karhunkaato nykyi-
sin luvanvaraista.

  Pieni
 karhunkierros
  Kuusamossa kuntokierroksena

Sana ”karhunkierros” on Kuu-
samossa otettu kuvaamaan myös 
vaelluskierrosta, joka on merkit-
ty esimerkiksi polun varren puihin 
maalatuilla väriläiskillä. Pieni kar-
hunkierros on merkitty vihreällä 
värillä. Se on pituudeltaan 12 kilo-
metriä Oulangan kansallispuistos-
sa Kitkajoen maastossa. Juuman 
leirintäalueelta on sopiva aloittaa 
reitti. Se kulkee Juumasta Kitkajo-
kea seuraten, mutta päätyy kuiten-
kin lähtökohtaansa. Osan matkasta 
se kulkee samaa polkua pitkän kar-
hunkierroksen kanssa.

Luonto on monessakin mieles-
sä erikoinen kuohuvien koskien-
sa, jyrkkien, joskus pystysuorien 
kallioseinämien ja kalkkipitoisuut-
ta vaativan kasvillisuutensa takia. 
Reitti on kuntopolku nousujensa 
perusteella, sen varrella on tulen-
tekopaikkoja ja kaksi tupaa. Soisil-
la paikoilla on pitkospuut kulkua 
helpottamassa. Jyrkissä nousuissa 
on puista rakennetut porrasaskel-
mat. Niiden tarkoituksena saattaa 
olla myös luonnon säästäminen, 
sillä ne pakottavat kulkijat kapeal-
le polulle.

Lähdettäessä Juuman leirintä-
alueelta tullaan hyvin pian Luonto- 
ja seikkailukeskus Basecamp’iin, 
jonne on autolla-ajoyhteys maan-
tieltä. Lähellä on myös ensimmäi-
nen riippusilta. Sillan alussa on 
taulu, jossa korostetaan riittävän 
etäisyyden tarpeellisuutta sillalla 
kulkijoiden välillä. Mukavasti sil-
ta keinuukin kulkijan alla. Sillan 
toiselta rannalta alkaa metsätaival. 
Pian tullaan Myllykoskelle, jon-
ka rannalla on punaiseksi maalat-
tu kaksikerroksinen myllyraken-
nus. Huonojen kulkuyhteyksien 
takia mylly ei enää ole toiminnas-
sa, mutta se on kuitenkin auki kul-
kijoille myllymuseona. Esillä on 
työkaluja ja myllärin henkilökoh-

taista omaisuutta. Myllystä jatke-
taan uuden riippusillan kautta uu-
delle metsä-osuudelle ja kuljetaan 
Kitkajoen vartta kunnes alkaa kuu-
lua kosken kohinaa ja saavutaan 
Jyrävän koskelle.

Siilastuvassa voi yöpyä
Kosken jälkeen joki muodostaa su-
vannon, jota voi pitää pikku järve-
nä. Järven rannassa on tupa ”Sii-
lastupa”, joka on auki vaeltajille. 
Eräät näyttävät yöpyneen tuvas-
sa. Mielellään istahtaa hetkeksi 
joen rannalle luodakseen vielä sil-
mäyksen Jyrävän koskeen. Vuolas 
virta siinä pakottautuu rannan kal-
lioseinämien väliin. Kun joki sit-
ten jatkaa matkaansa suvannosta, 
on sen keskellä pieni kalliosaari. 
Polku kulkee tässä melko korke-
alla joesta. Harrisuvannon kaut-
ta saavutaan reitin pisimmälle 
riippusillalle ja sen jälkeen puisia 
porrasaskelmia myöten, joita on 
vähän yli 250, noustaan ylös jyr-
kille kalliomuodostelmille Kallio-
porttiin, joka erään matkaoppaan 
mukaan on lähes 100 metrin kor-
keudessa ympäröivästä maastosta. 
Pian ollaan taas Myllykoskella ja 
leirintäalueella.

Kuusamossa kävin myös Ou-
lankajoen Kiutakönkäällä ja Kuu-
samon eteläpuolella Iivaarassa. 
Kiutaköngäs on 600 metriä pit-
kä koski Oulankajoessa ja Iivaa-
rassa on ollut aikoinaan Täyssinän 
rauhan (1595) rajapyykki. Siitä 
ei kuitenkaan ole säilynyt mitään 
jäännöstä. Iivaaran korkeus me-
renpinnasta on 471 metriä ja jär-
ven pinnasta 218 metriä. Näköalat 
ovat laajat puuttomalta laelta.

Olavi Kantele

Oulangan leirintäalueen asuinra-
kennuksen pääty ja turvekattoinen 

suihku-peseytymisrakennus.
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Sosiaalijaosto

Kuntoutusohjaajat: 
Merja Tavi-Räisänen 
puh. 816 42376
Jaana Väisänen puh. 816 42380
Postiosoite:
Espoon sosiaali- ja terveystoimi
Veteraanipalvelut
 PL 2311  
 02070 Espoon kaupunki

PALVELUT:
•	 Jorvin	 ja	 Puolarmetsän	 päivys-

tyskäynti poliklinikalla on mak-
suton

•	 avo-	ja	laitoskuntoutusta	vuosit-
tain

•	 jalkahoitoavustusta	 kolme	 ker-
taa vuodessa 35 € kerta

•	 avustusta	 silmälasihankintaan	
joka toinen vuosi 100 €

•	 maksuton	hammashoito
•	 maksuvapaus	 terveyskeskus-

maksuista
•	 maksuton	joukkoliikenne
kaupungin uimahallien ja kuntosa-

lien maksuton käyttö
•	 ilmaiset	parkkipaikat	määrätyil-

lä alueilla

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

avustaminen
- piha- ja ulkotyöt avustajan taito-

jen ja työturvallisuuden mukai-
sesti

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

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

Fysikaalinen 
avokuntoutus

Avokuntoutus lääkärin antamal-
la lähetteellä (hieronta, fysiotera-
pia yms.) kuuluu jokaiselle sota-
veteraanijäsenelle mukaan lukien 
omaishoitajat ja yhdistyksen toi-
minnassa aktiivisesti olevat. Koko-
naiskorvaus on 400 euroa kalente-
rivuodessa alkaen v. 2008 alusta.  

Ilman lääkärin lähetettä kor-
vataan toistaiseksi kulut 400 eu-
roon asti per kalenterivuosi. Hoidot 
voi ottaa useampaankin kertaan, 
kunhan summa ei ylitä 400 eu-
roa. Yhdistykselle lähetettävään 
hakemukseen on liitettävä nimel-
lä varustettu kuitti itse maksetusta 
laskusta. MERKITKÄÄ TILINU-
MERONNE!

Oulunkylän kuntoutus laskuttaa 
yhdistystä suoraan saatuaan mak-
susitoumuksen. Ensin yhteys kun-
toutusasioiden hoitajaan, jonka jäl-
keen ajantilaus Oulunkylästä puh. 
728 2475 klo 8 –12.

Lääkärin lähetteellä itse mak-
setusta laskusta tulee ensin hakea 
Kelasta Kelan taksojen mukaista 
korvausta. Sen jälkeen erotuksen 
voi hakea yhdistykseltä erillisellä 
hakemuksella enintään 
400 euroon saakka.

Jalkahoidot
Espoon kaupunki korvaa kolme 
jalkahoitoa á 35 euroa espoolaisil-
le.

Lähettäkää hakemus maksettui-
ne kuitteineen ja tilinumeroineen 
suoraan kaupungin veteraanipal-

veluihin (tai kaupungin toimipis-
teen kautta). Muualla kuin Es-
poossa asuvien tulee lähettää se 
kuntoasioiden hoitajalle. Perustel-
lusta syystä sosiaalijaosto voi kor-
vata lisäkertoja. Tällöin otettava 
yhteys kuntoasioiden hoitajaan.

Silmälasit
Espoolainen: Halutessasi korva-
usta kaupungilta (100 euroa) sekä 
yhdistykseltä on hankittava kopio 
alkuperäisestä maksetusta kuitista.

Kaupungin veteraanipalveluihin 
lähetetään hakemus alkuperäisi-
ne kuitteineen ja tilitietoineen (tai 
kaupungin toimipisteen kautta). 
Sosiaalijaostolta voi saada lisä-
korvausta. Se on tällä hetkellä kor-
keintaan 250 euroa. Hakemus liit-
teinä laskun  kopio ja tilitiedot on 
lähetettävä kuntoasiainhoitajalle.

Muualla kuin Espoossa asuva 
lähettää hakemuksen, maksetun 
laskun ja tilitiedot kuntoasioiden 
hoitajalle. Jos omalta kunnalta saa 
avustusta, on se mainittava. 

 Silmälääkärin maksuja ei kor-
vata.

Espoon  kaupungin veteraanipalvelut

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

OIKEUSNEUVONTA

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

Puhelinneuvonta on maksutonta.
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Katselin televisiosta Hovimäen uu-
sintaa, kuinka Hovimäen alueel-
le jouduttiin suurten nälkävuosi-
en aikana perustamaan lasaretti, ja 
muistui mieleeni, kuinka jouduin 
loppusyksystä 1943 perustamaan 
kurkkumädän takia lasaretin siihen 
pieneen Kainuun kuntaan, jonne 
olin nuorena, vasta valmistuneena 
ja aivan tottumattomana terveyssi-
sarena joutunut työkomennuksel-
le. Siihen aikaan olimme terveyssi-
saria, ei terveydenhoitajia niin kuin 
nykyään. Hovimäessä oli sentään 
lääkäri, kunnassani ei ollut koskaan 
ollutkaan sellaista, ja ainoa ter-
veydenhuoltoalan henkilö oli ollut 
kunnan kätilö. Kainuun murteessa 
ei käytetty Raamatun Lasarukseen 
pohjautuvaa  lasaretti-sanaa, vaan 
puhuttiin sairaalasta. Sairastupa oli-
si ollut oikeampi nimitys.

Sinä syksynä ilmaantui Kainuu-
seen kurkkumätää. Kajaanin piiri-
lääkärin tehtävänä oli valvoa maa-
kunnassa kulkutautien esiintymistä 
ja niiden hoitoa. Hänelle piti ilmoit-
taa jokaisesta epäillystä kulkutauti-
tapauksesta. Elias Lönnrot oli ol-
lut aikoinaan Kajaanin piirilääkäri, 
en tiedä oliko ensimmäinen. Sodan 
aikainen piirilääkäri oli viimeinen, 
koska sitten perustettiin läänin-
lääkärin virat. Jokaisella Kainuun 
kunnalla piti olla valmius kulkutau-
tien hoitamiseen. Olin käynyt kat-
somassa kuntani ”sairaalaa”. Siihen 
tarkoitukseen oli vuokrattu erääs-
tä kylästä, kirkolta noin kuuden ki-
lometrin päässä, maalaistalon van-
han kylmillään olleen rakennuksen 
pirtti. Siellä oli nurkassa huvilasän-
kyjä, ja oli vuodevaatteita ja astioi-
ta. Kylässä ei ollut yhtään puhelinta 
eikä tietä aurattu talvella.

Suomessa aloitettiin kurkku-
mätärokotukset v. 1943, ja loppu-
syksystä jouduin aloittamaan ro-
kotukset. Sitten ilmaantuivat myös 
ensimmäiset difteriaksi epäilemäni 
tapaukset: erään koulun alakoulun-
opettaja ja 3-4 saman koulun oppi-
lasta. Koetin saada heidät Kajaaniin 
hoitoon, mutta piirilääkäri ilmoit-
ti, että Kajaanin pieni kulkutauti-
sairaala on jo täynnä, ja minun on 
pystytettävä oma sairaala. Kajaa-
nin kulkutautisairaalana, josta käy-
tettiin Kuumesairaalan nimitystä, 
oli pienehkö puurakennus hiukan 

Lasaretti syrjässä lammen rannalla, ja sii-
nä oli myös sairaanhoitajan asun-
to. Onneksi sain käyttööni difte-
riaseerumia, joka oli silloin ainoa 
hoitokeino. Diagnoosini vahvistui-
vat laboratorioon lähetetyistä nielu-
näytteistä.

”Sairaalan” sai siivottua ja läm-
mitettyä, mutta mistä hoitaja. Koko 
pitäjässä ei ollut vapaana yhtään 
alan koulutusta saanutta henkilöä. 
Arvioin, että minusta olisi enem-
män hyötyä, kun liikkuisin edel-
leen rokottamassa ja tarpeen mu-
kaan kurkistamassa mahdollisiin 
kipeisiin kurkkuihin. Kotisynny-
tyksiä oli usein, joten kätilö tarvit-
tiin omaan työhönsä. Lopulta palk-
kasin omalta kylältä, josta sairaat 
olivat, nuoren kouluttamattoman 
tytön, ja hän selvisi hyvin talous-
töistä. Sairaustapaukset olivat on-
neksi lieviä. ”Sairaala” oli lähinnä 
potilaiden eristämistä varten.

Kievarista sai hevoskyydin
Joka päivä tavallisen työpäiväni jäl-
keen lähdin lasarettiin katsomaan 
tilannetta ja viemään ruokatarvik-
keita, mutta niin ylellisesti kuin kie-
varin hevosella. Kantakievarilaitos 
oli vielä elossa, ja lunta oli rekike-
liksi asti. Yhtään autoa ei koko pi-
täjässä ollut sinä talvena. Jännitim-
me kaikki, kuinka joulun käy, mutta 
kaikkien potilaitteni nielusta tuli 
riittävän monta puhdasta näytet-
tä, joten he pääsivät kotiin, ja minä 
sain suljettua ”sairaalani”.

Pari päivää ennen joulua piirilää-
käri soitti, että samalta kylältä kuin 
edelliset potilaat oli tuotu hänen 
vastaanotolleen uusi potilas,  pik-
kupoika. Hän oli määrännyt van-
hemmat viemään pojan Kajaanin 
sairaalaan, mutta vanhemmat oli-
vat vieneet pojan takaisin kotiin. 
Minun piti mennä sinne heti ja toi-
mittaa hänet Kajaaniin. Ilmeni, että 
poika oli kotona tullut niin huonoon 
kuntoon, että vanhemmat olivat jo 
lähteneet viemään häntä lääkäriin.

Jouluaattoillan ja joulupäivän 
vietin kaikessa rauhassa, mutta 
tapaninpäivän iltana soi puhelin. 
Tuon ”difteriakylän” ainoassa pu-
helintalossa oli häät, ja sinne oli 
Kajaanista soitettu, että pikkupoi-
ka oli kuollut ja pyydetty viemään 
kotiin sanaa. Eräs häävieras kertoi 
minulle, että sen tien kaksikin ta-
lon- isäntää oli kertonut, että heil-

lä on kurkkukipuinen lapsi kotona, 
soittivat saman tien minulle ja pyy-
sivät heti käymään ja lähettivät he-
vosen hakemaan. Kumpikin tapa-
us oli mielestäni onneksi tavallista 
kurkkukipua. Kun ensimmäiset 
difteriatapaukset olivat olleet lie-
viä, ihmiset olivat pitäneet minua 
”sairaaloineni” liian virkaintoise-
na, mutta nyt ymmärrettiin, että 
liikkeellä oli vakavaa tautia.

Yksi tapaus vielä ilmaantui, 
mutta se oli syrjäisen mökin aino-
assa lapsessa ja lievä tapaus. En 
sen takia ruvennut uudestaan pys-
tyttämään ”sairaalaa”, vaan jätin 
hänet kotihoitoon, ja sain siitä kyl-
lä torut piirilääkäriltä, mutta kaik-
ki meni onnellisesti.

Kurkkumätärokotuksia riit-
ti joulun jälkeenkin, ja kun äideil-
lä ei ollut mahdollisuuksia tuoda 
lapsijoukkojansa rokotettaviksi, 
kiersin paljon kodeissa. Kerrankin 
noin nelivuotias miehenalku sei-
soi hajareisin kuin isäntämies ko-
tinsa portailla ja hoki, että minua 
ei ”lokoteta”. Kyllä hänet lokotet-
tiin niin kuin monet muutkin lap-
set, sillä ihmiset olivat kuoleman-
tapauksen jälkeen peloissaan.

Kuolinsyy piti selvittää
Tässä ilmeni, että jouduin teke-
mään diagnooseja, jotka eivät ter-
veyssisaren koulutukseen ja toi-
menkuvaan kuuluneet, mutta kun 
ei ollut lääkäriä, täytyi yrittää. Eräs 
vaikeus oli kotona kuolleista vai-
najista oikean kuolemansyynimik-
keen löytyminen kirkonkirjoihin.

Kuolemansyyksi ei enää kelvan-
nut ähky tai kuume tai mahapolte 
niin kuin vanhoissa kirkonkirjoissa. 
En muista, kelpasiko vanhuuden-
heikkous kuolinsyyksi enää 40-lu-
vulla. Joskus tutkin kirkkoherran 
kanssa yhdessä kuolinsyyluetteloa 
ja koetimme yhdessä päästä omais-
ten kertomien oireiden perusteella 
oikeaan tulokseen. Joskus soitettiin 
myös Kajaaniin jollekulle lääkäril-
le ja neuvoteltiin asiasta. Kajaanin 
lääkärit suhtautuivat yleensä avu-
liaasti näiden lääkärittömien pitä-
jien ja seurakuntien pulmiin, joten 
muistelen heitä kiitollisena. So-
ta-ajan kirkonkirjojen kuolinsyyti-
lastot eivät taida olla Kainuun syr-
jäisten seurakuntien kohdalla ihan 
luotettavia.

Pirkko Heikkinen
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Olympiakisoista
Pekingin kisojen jälkipuheissa 
yksi kaveri muisteli, että joissakin 
edellisissä kisoissa olisi ollut kil-
pailtavana joitakin taidelajejakin 
ja että niissä jopa Suomi menestyi. 
Kun meillä muilla ei ollut mitään 
muistikuvaa sellaisesta, niin kyse-
len porukan puolesta, onko kave-
rin puheessa perää?   

Alpo

Kyllä kaverin muistitieto pitää 
paikkansa. Lontoon kisoissa 1948 
järjestettiin viimeisen kerran tai-
dekilpailut, joissa Suomi menes-
tyi hyvin. Kultamitalin sai Aale 
Tynni runollaan Hellaan laakerit ja 
Yrjö Lindegren Varkauden urhei-
lukeskus-suunnitelmallaan, hope-
an Kalervo Tuukkanen musiikissa 
(Karhunpyynti) ja pronssin Ilmari 
Niemeläinen arkkitehtuurissa työl-
lään Kemin urheilukeskus. 

Berliinin kisoissa 1936 Urho 
Karhumäki sai kultamitalin teok-
sestaan Avoveteen. 

Tirristä kysytään
Sotakavereita muistellessa muistan 
yhden pojan, joka armeijan muo-
naa syödessämme haikaili, että 
jospa kerran vielä saisi tirripaistia.
Kai hän selittikin, mitä se on, mut-
ta olen unohtanut. Nyt asia vaivaa 
minua ja haluaisin tietää, mitä se 
kaverin herkkuruoka oli ja miten 
se valmistettiin.

Paavo

”Seisova pöytä” harmittaa
Viime numerossa Toivo kertoi, että 
häntä ärsyttää sanonta “mennään 
sairasta katsomaan”. Minua puo-
lestaan harmittaa, kun puhutaan 
seisovasta pöydästä, vaikka meil-
lä on osuvampi nimitys noutopöy-
tä. Käytetään sitä ja annetaan kaik-
kien pöytien seisoa rauhassa. 

Väinö  

Tirri valmistetaan ohuesta sian kyl-
kiviipaleesta. Lihanpaloja paiste-
taan pannussa rapeiksi. Joukkoon 
lisätään sipulia. Tirri syödään pe-
runamuhennoksen ja ruisleivän 
kera. Sana tirri tulee tirisemisestä.

Mikä ihmeen varatuomari?
Minun mieltäni hiertää sana va-
ratuomari. Mistä sana on peräisin 
ja mitä se käytännössä tarkoittaa? 
Onko olemassa joku “oikea” tuo-
mari ja sitten hänen varallaan joku 
alempi? 

Arvi

Erkki Karasvirta, varatuomari ja 
veteraani, vastaa  kysyjälle pyyn-
nöstämme:
  Varatuomarin arvonimen antaa 
hovioikeus oikeustieteellisen lop-
pututkinnon suorittaneelle, joka on 
toiminut käräjäoikeuden puheen-
johtajana kolmekymmentä kertaa 
ja työskennellyt määräajan hovioi-
keuden auskultanttina. Hän on va-
kinaisen käräjätuomarin varamies, 
toisin sanoen hän voi toimia oikeu-
den puheenjohtajana käräjätuoma-
rin sijaisena. Ruotsiksi varatuoma-
ri on vicehäradshövding  ja siitä on 
peräisin sen suomenkielinen muo-
to.  

Kun itse sain varatuomarin ar-
von, piti siitä maksaa tuhat viisisa-
taa markkaa.

Nuorelle juristille se oli kova 
raha, vaikka arvonimien hinnoitte-
lussa se oli loppupäässä. 
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Kirjallisuus

Juhani Suomi – Pertti Suominen: 
Jaakko Valtanen, 
Tammenlehväkenraali.
Otava 2008,  479 s.

Monille Espoon veteraaneille on 
tuttu kenraali Jaakko Valtasen pit-
kä ja ryhdikäs olemus, hänen ko-
ruton, herrasmiesmäinen esiinty-
misensä ja hillitty puhetyylinsä. 
Hänen olemuksessaan yhdistyvät 
oppineen ja humaanin upseerin 
jäljittelemättömät ominaisuudet. 
Yleisesti hänet muistetaan entise-
nä Puolustusvoimain komentaja-
na. Hän ei ole halunnut tehdä itses-
tään patsasta kaapin päälle. Mutta 
äskettäin kaksi tunnettua tutkijaa 
ovat julkaisseet Valtasesta yleis-
pätevän, laajan teoksen. Se kattaa 
Valtasen koko yli puolen vuosisa-
taa kestäneen sotilasuran aina hä-
nen eläkevuosiinsa saakka. Teos 
pohjautuu suppeaan sukuselvityk-
seen, pääasiallisesti kuitenkin Val-
tasen satoihin lehtikirjoituksiin, 
lausuntoihin ja salaisiin asiakirjoi-
hin. Paljolti ne selittävät tämän va-
lioupseerin persoonallisuutta.

Jaakko Valtanen syntyi v. 1925 
Hämeessä valistuneiden vanhem-
pien lapsena. Isä Viljo Valtanen 
oli everstiksi asti kohonnut tarmo-
kas, aktiivisesti kirjoittava ja ase-
lajinsa tulevaisuuden suunnittelija; 
varhain kuollut Ebba-äiti oli mu-
sikaalisesti erittäin lahjakas. Jo-
takin vanhempien parhaista omi-
naisuuksista näyttää periytyneen 

Tammenlehväkenraalin koko kuva

myös heidän pojilleen Jaakolle ja 
tätä nuoremmalle Jyrkille. Jaakko 
Valtanen on muistanut ”joukoissa” 
ollessaan isän neuvon: ”Älä kos-
kaan rankaise paperin perusteella, 
vaan koeta aina keskustella, jotta 
saat henkilökohtaisen tuntemuk-
sen.”

Isän työ- ja asuinpaikat vaihte-
livat linnakesaarilta Hankoon, Vii-
puriin ja Helsinkiin. Talvisodan 
sytyttyä majuriksi kohonnut isä 
muutti perheineen Turkuun. Siel-
lä alkoi 14-vuotiaan Jaakko-pojan 
isän jälkiä seurannut sotilasura, 
kun hän Merisuojeluskuntaan lii-
tyttyään värväytyi joulukuus-
sa 1939 lähetiksi Turun lohkolle. 
Asuinpaikkojen tiheät vaihtumiset 
ja sota-aika tekivät poikien kou-
lunkäynnin rikkonaiseksi. Jaakko-
pojan kouluvuosiin kuuluivat mm. 
tulikaste Kannaksella ja vapaaeh-
toinen palvelu radioaliupseerina 
Ahvenanmaalla ja kokemus ilma-
valvontatehtäviin Inkerinmaalla. 
Jatkosodan jälkeen koulunkäyn-
ti jatkui Helsingin normaalilyse-
ossa, jonka arvomaailmaan kuului 
mm. nykyisin hiipunut heimoaate. 
Laajalla ja vakuuttavalla AKS:n 
esittelyllään seitsemännen luokan 
civis Jaakko Valtanen voitti Tove-
rikuntien liiton puhekilpailun; toi-
seksi tuli Matti Hakkarainen, ai-
kanaan Helsingin Huopalahden 
srk:n kirkkoherra, mutta Jaak-
ko jakoi voiton Matin kanssa. Sa-
malla solmiutui elinikäinen ystä-
vyys. Sotaylioppilaskirjoituksen 
Jaakko Valtanen suoritti Norssis-
sa keväällä 1945. Koulunkäynnin 
hajanaisuus näkyi – ei ihmekään – 
arvosanoissa. Mutta ei se haitan-
nut urakehitystä.
Valtasen sotilasura oli tasaista 
nousua porras portaalta armeijan 
hierarkiassa aina Puolustusvoi-
main komentajaksi saakka. Siihen 
toki sisältyy myös monenlaisia 
haasteita, joita lukija seuraa kuin 
vuorikiipeilijän nousua huipulle. 
Näitä olivat mm. yhteiskunnalli-

set mullistukset ja kylmän sodan 
noottikriisi.  Vaikeuksia oli myös 
lopulta Puolustusvoimain komen-
tajan virasta erotetun Yrjö Kei-
nosen kaudella. Helppoa myös-
kään ei aina ollut, kun Valtasesta 
itsestään oli tullut 58-vuotiaana 
edeltäjänsä, kenraali Lauri Su-
telan ehdotuksesta Puolustusvoi-
main komentaja 1983-1990. Hän 
joutui nyt toimimaan suoraan ta-
savallan presidentin Mauno Koi-
viston kanssa, joka asemastaan 
ylipäällikkönä ja ulkopolitiikan 
johtajana oli  äärimmäisen tark-
ka. Yleensä heidän suhteensa oli-
vat myönteiset, mutta joskus sat-

Jaakko Valtanen on pitänyt usei-
ta puheita ja esitelmiä Espoon so-
taveteraanien järjestämissä  tilai-
suuksissa.
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tui myös välien kiristymistä (ks. 
myös kirjoitustani Espoon Sotave-
teraani 1/1997). Enemmän kuiten-
kin aiheuttivat harmia suurvalta-
suhteiden jyrkät vastakohtaisuudet 
samoin kuin tuiskahtelut kenraali-
kunnassa.

Uudessa virassaan Valtanen 
pääsi toteuttamaan merkittäviä uu-
distuksia armeijassa. Lehtemme 
palstatila ei kuitenkaan anna mah-
dollisuuksia niiden esittelyyn ja 
analysointiin. San sijaan ei voi si-
vuuttaa kaikissa sotaveteraanipii-
reissä suuren suosion saanutta ja 
kenraaliluutnantti Wilhelm Ste-
wen ehdottamaa rintamasotilas-
merkkiä Tammenlehvää. Valtanen 
esitteli sen presidentille v. 1986. 
Hän itse on viimeinen vakinaises-
sa palveluksessa ollut rintamatun-
nusta kantava sotaveteraani. Merk-
ki on mitä  ilmeisimmin lähentänyt 
kahtia jakautunutta sotilaspiiriä 
toisiinsa.

Valtasen viimeisiin virka- ja sit-
temmin myös eläkevuosiin sisäl-
tyy suunnitelmien pettymystä; jo 
hänen virkakaudellaan oli alkanut 
hänen farmaseuttipuolisonsa Lee-
nan vakava, pitkäaikainen saira-
us. Kenraali toimi omaishoitajana 
niin kauan kuin se oli mahdollista. 
Maallikkohoitajan kykyjen loput-
tua puoliso sai hoitopaikan Kau-
nialan sotavammasairaalasta, jos-
sa hän nukkui pois v. 2004. Mutta 
ei kenraalista tullut tänä raskaana 
aikanakaan keinutuolireserviläistä. 
Vuodesta 1991 alkaen hän on ol-
lut aktiivisesti mukana Espoon so-
taveteraanien hallituksessa ja sen 
monimuotoisessa työssä, mm. ve-
teraanisukupolven työn tallentami-
sessa ja sen  siirtämisessä tuleville 
sukupolville.

Kirjan tekijät ovat onnistuneet 
luoman vakuuttavan kuvan Jaak-
ko Valtasesta puolustusvoimiem-
me humaanina uudistajana, arvos-
tettuna puhujana ja monipuolisena 
vaikuttajana. Se tiivistyy kuvauk-
sen kohteen sanoihin, jotka hän 
on asettanut oman elämänsä ohje-
nuoraksi: ”Emme voi jättäytyä si-
vuun kehityksestä. On pysyttävä 
aina vaatimusten tasalla.” Teoksen 
runsas kuvitus on  sijoitettu sopi-
vasti asiallista tekstiä’ myötäile-
väksi. Kannattaa tutustua.

Sulo Niskanen

Ajatuksia elämästä
Isä Mitro: Ajatuksia elämästä, 
työstä ja uskosta. WSOY  2008, 
271 s.

Tervon romaanissa 
on mielenkiintoista 
lähihistoriaamme

Ortodoksisuuden markkinoija-
na tunnetuksi tullut pastori Mitro 
Repo on viime vuosina kiertänyt 
Suomea luennoimassa erilaisille 
ihmis- ja ammattiryhmille elämän-
hallinnasta, työstä ja työssä jaksa-
misesta. Syyskuussa espoolaisille 
veteraaneille Repo esitelmöi elä-
mäntaidoista.

Luentorunkojen pohjalta sekä 
kirjoittamistaan artikkeleista ja 
kolumneista Repo on koonnut kir-
jan vakioaiheistaan. Kirjan pääpai-
no on elämään ja  työhön liittyvät 
aiheet, mutta Repo piirtää myös 
henkilökuvia,  mm. vanhemmis-
taan, arkkipiispa Paavalista, Kirill 
Babitzinista ja Urho Kekkosesta. 
Omat lukunsa saavat ortodoksinen 
perinne ja kirkko juhlatapoineen 
sekä papin työ.

Mitro on sekä hauska kertoja 
että syvällinen ajattelija. Hän va-
kuuttaa, että elämä ja työkin on 
parhaimmillaan iloista ja innosta-
vaa peliä kaikkine madollisuuksi-
neen.    

Niilo Ihamäki

Jari Tervo: Troikka. WSOY  2008, 
409 s.

Jari Tervon uusi romaani Troik-
ka kertoo punakaartilaisten pako-
retkestä vuonna 1918 Tampereelta 
Pietariin. Tähän kytkeytyy kolmen  
punakaartilaisen paluu Suomeen 
tehtävänä murhata ratsuväenken-
raali Mannerheim Tampereella 
pääsiäisenä vuonna 1920. Vapaus-
sodan ylipäällikkö jää ”Troikalta” 
ampumatta ja kommunistista val-
lankumousta ei saada syttymään.
Tervo kertoo, että murhayritykses-
tä Mannerheimia varoitettiin sekä 
jäämään pois paraatista. Hän ei 
kuitenkaan varoituksista välittä-
nyt. Tämä oli tyypillistä Manner-
heimille. Hän ei käynyt pommi-
suojissa, ei pitänyt turvatoimista 
ja saamansa Pyhän Yrjön ristin pe-
rusteluissa mainittiin muun muas-
sa hänen  rohkeutensa.

Tervo maalaa loistavia henki-
lökuvia, kuten esimerkiksi puna-
komentaja Eljas Rossista ja Etsi-
vän Keskuspoliisin passitoimiston 
apulaispäällikkö Ellen Katajasta. 
Tervo painottaa kirjansa olevan ro-
maani. Siinä vuorottelevatkin tosi 
ja fiktio. Romaaniansa varten hän 
on tehnyt paljon tutkimustyötä ar-
kistoissa ja käyttänyt runsaasti läh-
deteoksia. Tervo kyseli minultakin 
Mannerheimiin liittyviä asioita, 
mutta en ole niihin varmoja vasta-
uksia löytänyt.

Romaanin alkupuolella on sana-
valintoja, jotka voivat joitakin lu-
kijoita hämmentää. Kuitenkin ker-
tomus on niin mielenkiintoinen, 
että niitä ei jää pohdiskelemaan.

Troikka on jatkoa Tervon ai-
kaisempiin romaaneihin Myyrä 
ja Ohrana. Troikka on Tervon yh-
deksästoista romaani ja tätä pide-
tään näistä parhaana. Mielestäni se 
kuuluisikin Finlandia-palkintokir-
jojen ehdokaslistalle.

Paavo Friman
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Pikapuhelu

Siuntiossa kuntoutuksessa käy-
neet veteraanit ovat kyselleet, 
miksi Siuntioon ei enää oteta ve-
teraaneja.

Miina Sillanpään säätiön johta-
ja Eija Tolvanen kertoo, että jo 
kymmenen vuotta sitten laaditun 
säätiön hoitostrategian mukaan ve-
teraanien kuntoutus on keskitetty 
Pikku Huopalahdessa sijaitsevaan 
Wilhelmiinaan. Ensisijaisesti se 
on turvallisuuskysymys. Wilhel-
miinassa on ympärivuorokautinen 
päivystys, jota Siuntiossa ei ole.

Veteraanit ovat arvelleet, että 
heistä laitos ei saa sellaista kor-
vausta, jota muilta kuntoutetta-
vilta saa. Onko tässä luulossa pe-
rää?

– Kustannukset eivät kylläkään ole 
olleet oikeassa suhteessa siihen ve-
teraanimäärään, joka Siuntion Hy-
vinvointikeskuksessa on kuntou-
tettu. 

Toinen veteraanien olettamus on 
ollut, että veteraanit ovat iltaa 
baareissa viettäessään mekasta-
neet ja sen vuoksi veteraanit on 
haluttu pois.

– Ei siinä ole mitään perää. Olen 
ollut viisi vuotta tässä tehtävässä, 
eivätkä veteraanit ole aiheuttaneet 
minkäänlaisia häiriöitä.

Niilo Ihamäki

Aatos Roitto
Aatos Roitto kuuluu nuorimpaan 
sodan käyneeseen ikäluokkaan, 
vuosimallia 1926. Hän on taide-
maalari, opettaja ja merenkulkija. 
Hän on vuosia toiminut myös Es-
poon Sotaveteraanit ry:n kulttuuri-
jaostossa taideasiaintuntijana. Ve-
teraanitaiteilijoiden yhteisnäyttelyt 
ovat aina onnistuneet hänen johdol-
laan. Niihin hän on itsekin osallis-
tunut. Ensimmäinen oma näyttely 
hänellä oli viime keväänä – 81-vuo-
tiaana – mutta ei Espoossa vaan 
synnyinkaupungissaan Kotkassa si-
käläisen Galleria Nikolain kutsu-
mana. (Valitettavasti vain kovin har-
va espoolainen Kotkassa asti kävi.) 
Onneksi Kymen sanomissa (9.4. ja 
24.4.2008) on asiantuntevat esitte-
lyt otsikoituina: ”Parempi myöhään 
kuin – – ” ja artikkeli myös Ankku-
ri-lehdessä. Näyttelyssä oli  realisti-
sia muotokuvia ja analyyttisen ku-
bismin tyyliin maalattuja asetelmia 
ja maisemia, joita häneltä olemme 
nähneet Tapiolassa veteraanien yh-
teisnäyttelyissä. 

Kotkan lyseosta ”sotaylioppi-
laaksi” päässyt Roitto aloitti tai-
deopinnot  Helsingin yliopiston 
piirustuslaitoksessa, jossa kävi 3 
vuotta ja Vapaassa taidekoulussa 
5 vuotta ja  myöhemmin vielä Pa-
riisissa 3 vuotta. Maalaukset eivät 

ole kuitenkaan  olleet hänen elan-
tonsa lähteinä. Siksi ei ole ollut 
tarvetta niitä näyttelyihin myytä-
viksi ripustaa.  

Merille Roitto kertoi lähteneen-
sä jo 16-vuotiaana. Hän palveli 
suuressa kauppalaivassa, joka sak-
salaisen 80 laivan saattueen tur-
vaamana kuljetti paperiteollisuutta 
Suomesta Hollantiin miinoitettua 
Pohjanmerta pitkin. Saattueet mat-
kasivat Cuxshavenista Borkumiin. 
(Borkumia sanottiin laivojen hau-
tausmaaksi. Englantilaisten hyök-
käysten jäljiltä siellä pisteli pin-
nalle matalaan veteen upotettujen 
laivojen piippuja.) Roitto sai ar-
meijassa koulutuksen miinanpur-
kajaksi. Vieläkin hän sanoo pysty-
vänsä käsittelemään ja purkamaan 
sekä sähkömekaanisen että mekaa-
nisen miinan. Sota-ajan kokemuk-
set miinoitetulla Pohjanmerellä 
ovat jääneet lujasti mieleen.

Sotien jälkeen Roitto suorit-
ti Helsingin yliopistossa opettajan 
tutkinnon. Ensimmäinen opetta-
jan paikka oli Suomussalmen Piis-
pajärvellä. Vielä pohjoisemmaksi 
hän uskaltautui: Kittilän Lompo-
laan, tiettömien taipaleiden taakse, 
minne oppilaat tulivat peninkulmi-
en takaa viikoiksi tai lukukausiksi 
asumaan ja Aatos-opettaja luovutti 
heille asuntonsa.

Tänä päivänä Aatos Roitto asuu 
perheineen Tapiolassa, työhuo-

ne on Helsingissä ja satamassa on 
yli kymmenmetrinen omatekoinen 
moottoripurjevene, jolla hän pur-
jehtii vain Itämerellä.  ”Moottori 
on  apuväline, se pitää vain ääntä. 
Ilman purjeita ei tule mitään. En-
nätys maksimissaan oli, kun pur-
jeilla meni 8,5 solmun nopeudella. 
Oli 6-7 boforin tuuli.”   

–  Aiotko järjestää oman taide-
näyttelyn myös Espoossa.? 

–  En ole vielä ajatellut. Mie-
luimmin teen töitä kuin näyttelen 
niitä muille.

Marjatta Konttinen
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TOIMINTAKALENTERI

Joulukuu 2008 – helmikuu 2009

Joulukuu

Viikko 49
Ma  1.12.
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa.  

Prof. Heikki Järvinen: Paksusuolen syöpä.  
VJ

Ke 3.12. 
14.00 Tanssit EKK:ssa. Nostalgiset. ET

To 4.12.
19.00 Ooppera Rigoletto Suomen Kansallisooppe-

rassa. Tied. Lotta Riisalo puh. 412 8948. KJ

Toimintaryhmät
Soitinyhtyeen harjoitukset torstaisin klo 18 (tarvit-
taessa) Aarnivalkean koululla. Kuoron harjoitukset 
perjantaisin klo 15.45-18.30 Tapiolan palvelukeskuk-
sessa (TPK). Kuntovoimistelua: Tapiolan kuntosali 
(Kauppamiehentie) tiistaisin klo 11-12 ja perjantai-
sin  klo 13-14 (Martti Pulkkinen), Leppävaaran ui-
mahallin kuntosali (Veräjäpellonkatu 15) tiistaisin ja 
torstaisin klo 10-11 (Aimo Virkki), Tapiolan palvelu-
keskus (TPK) tiistaisin ja torstaisin klo 9.30-11 ja to. 
14-15. Lentopalloa Tapiolan urheiluhalli maanantai-
sin ja perjantaisin klo 10.30-12 (Pertti Sirén). Ilma-
aseammunta Tuulimäen liikuntatilat (TUU) maanan-
taisin klo 13-14 ja torstaisin 12-13 (Väinö Rantio). 
Petanque-peliä Tuulimäen liikuntatilat torstaisin klo 
10.30-12 (Martti Pulkkinen). Hiihtotapahtumat (Teu-
vo Narinen). Erikoistapahtumista Länsiväylässä. 
Toimintaryhmät kokoontuvat koko vuoden kesäkuu-
kausia lukuun ottamatta.

Toimintakalenterissa käytetyt lyhenteet
ELES Espoonlahden eläkkeensaajat, ETJ Eteläinen 
toimintajaosto, HA Hallitus, HE Hengellinen jaosto, 
KA Kalakerho, KI Kirkkonummen jaosto, KJ Kult-
tuurijaosto, KR Kuoro, KU Kuntoliikuntajaosto, LE 
Lehtijaosto, NA Naisjaosto, PTJ Pohjoinen toimin-
tajaosto, SO Sosiaalijaosto, SY Soitinyhtye, TU Tu-
kineuvosto, VJ Valistusjaosto, EKK Espoon kulttuu-
rikeskus, HHT Haukilahden Haukitalo, SPT Soukan 
palvelutalo, TPK Tapiolan palvelukeskus, TUU Tuu-
limäen väestönsuoja, KKT Kaskenkaatajantien toi-
misto.

La  6.12.
Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet
Espoo
9.00 Lipunnosto Espoon kulttuurikeskuksen 
 edessä. KR
10.00 Kaksikielinen jumalanpalvelus Espoon 

tuomiokirkossa, minkä jälkeen seppeleenlas-
ku sankarihaudoille ja päiväjuhla seurakun-
tatalossa, juhlapuheen pitää kenraali Hannu 
Särkiö. HE

14.00 Espoon kaupungin perinteinen itsenäisyys-
päivän juhlakonsertti LänsiAuto Areenalla. 
Esiintyjinä muun muassa Tapiola Sinfonietta 
ja Espoon Sotaveteraanikuoro. Tilaisuudessa 
jaetaan vuoden 2008 Espoo mitalit. KR

Kirkkonummi
11.30 Seppeleenlasku sankarihaudoilla.
12.00 Kaksikielinen jumalanpalvelus  Kirkkonum-

men kirkossa, minkä jälkeen kahvitilaisuus 
keskuskoululla.

14.00 Itsenäisyysjuhla keskuskoululla. KI

Viikko 50
Ma 8.12.
15.00 Naisjaoston joulujuhla TPK:ssa. NA

Ti  9.12.
14-18 Joulujuhla hotelli Lepolammissa. PT

Ti  9.12.
12.00 Kirkkonummen veteraanitapaaminen seu-

rakuntatalolla, jonka jälkeen lähtö bussilla 
pohjoisen jaoston joulujuhlaan Lepolammil-
le.  KI

To 11.12.
15.00 Osallistuminen kunnan järjestämään joulu-

juhlaan Kirkkonummen palvelukeskuksessa. 
KI

Su 14.12.
15.00 Koti-ilta Johanneksen kirkon seurakuntasa-

lissa. KR

Viikko 51
Su 21.12. 
15.00 Koti-ilta Johanneksen kirkon seurakuntasa-

lissa. HE
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Viikko 52

Ke 31.12. Espoon Sotaveteraani -lehden 1/2009 aineis-
ton viimeinen jättöpäivä. LE

Tammikuu 2009

Viikko 2

Ti  6.1.
10.00 Loppiaisen perinteinen hiihto-/kuntokäve-

lytapahtuma Leppävaaran urheilupuistossa. 
KU

 
Viikko 3

Ma 12.1.
14.15 Valistusjaoston esitelmä TPK:ssa. VJ

Ti  13.1.
13.00 Veteraanitapaaminen Kirkkonummen seur-

akuntatalossa. KI

Su 18.1.
15.00 Koti-ilta Johanneksen kirkon seurakuntasa-

lissa. HE

Viikko 4

Ma 19.1.
14.15 Valistusjaoston esitelmä  TPK:ssa. VJ

Viikko 5

Ma 26.1.
14.15 Valistusjaoston esitelmä TPK:ssa. VJ
15.45 Naisjaoston sisarilta TPK:ssa. Elämää ennen 

talvisotaa Salmissa rajanpinnassa. Anna Laa-
sola kertoo. NA

Ke 28.1.
14.00 Tanssit EKK:ssa. ET, SY
19.00 Tukineuvoston konsertti Tapiolasalissa. 

EKK. Espoon Sotaveraani ry:n 50-vuotisjuh-
lan tapahtuma. TU

Helmikuu

Piirin mestaruushiihdot, joukkue- ja viestihiihtokil-
pailut ja sotaveteraanien hiihtomestaruuskilpailut hel-
mi-maaliskuussa. Ajat ja paikat ilmoitetaan myöhem-
min. KU
Valatilaisuus Upinniemessä. Aika avoin. KI

Viikko 6

Ma  2.2.
14.15 Valistusjaoston esitelmä  TPK:ssa. VJ

Ti 3.2.
12.00 Kalakerhon kokous, Iso Omena ravintola 

Boom. KA
Pe  6.2.
19.00 Lasse Pöystin ”Mies joka kieltäytyi käyttä-

mästä hissiä” Lilla Teaternissa (Yrjönkatu 6). 
Tied. Eeva Kalin puh. 040-756 8219 viimeis-
tään 15.12.-08 mennessä. KJ

Viikko 7
 
Ma 9.2.
14.00 Valistusjaoston esitelmä  TPK:ssa. VJ
15.45 Naisjaoston sisarilta TPK:ssa. Ohjelma 

avoin. NA

Su  15.2.
15.00 Koti-ilta Johanneksen kirkon seurakuntasa-

lissa. HE

Viikko 8

Espoon Sotaveteraani -lehti 1/2009 ilmestyy. LE

Ma 16.2.
14.15 Valistusjaoston esitelmä  TPK:ssa. VJ

Ke  18.2.
13.00 Kirkkonummen veteraanitapaaminen ja jaos-

ton 17-vuotisjuhlakahvit palvelukeskukses-
sa. Espoon Sotaveteraanit ry:n 50-vuotisjuh-
lan paikallistapahtuma. KI

Pe 20.2.
19.00 ”Iloinen leski” oopperassa. Ilm. Lotta Riisa-

lo puh. 412 8948 viimeistään 15.12-08 men-
nessä. KJ

Viikko 9

Ma 23.2.
14.15 Valistusjaoston esitelmä  TPK:ssa. VJ
15.45 Naisjaoston kevätkokous TPK:ssa. NJ

Ti 24.2.
9.00 Pilkkikisa. Lähtö Suomenojan K-raudan 

edestä. Jäävaraus. KU

Ke 25.2.
14.00 Tanssit EKK:ssa. ET, SY

To 26.2. Espoon Sotaveteraani -lehden 2/2009 aineis-
ton viimeinen jättöpäivä. LE
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Asiakasomistajuus – yhteistä etua!
S-Etukortilla saat Bonusta ostoistasi S-ryhmän 
ja yhteistyökumppaneiden yli 2000 bonustoimi-
paikasta kautta maan. S-Etukortilla maksaessasi 
saat myös maksutapaetua kaikista maksutapa-
edun piiriin kuuluvista ostoista S-ryhmän Suo-
messa sijaitsevista toimipaikoista. Lisäksi saat 
monia muita rahanarvoisia etuja.

S-Etukortin saat, kun liityt oman alueesi osuuskaupan 
jäseneksi eli asiakasomistajaksi. Osuuskaupan toiminnan 
tuotto käytetään asiakasomistajien ja lähiympäristön 
hyväksi. Osuuskaupat investoivat, työllistävät ja jakavat 
tuloksesta mittavan määrän Bonuksina takaisin. Osuus-
kaupan omistavat asiakasomistajat. Asiakasomistajana 
olet sekä asiakas että omistaja!

Lisätietoja www.s-kanava.fi

Tammikuu 28. Tukineuvoston konsertti.  Kulttuurikeskus

Helmikuu l8. Kirkkonummen jaoston 
 paikallisjuhla Palvelukeskus
Maaliskuu 13. Talvisodan päättymisen
 muistojuhla  Tapiolan kirkko

Huhtikuu 27. Kansallisen veteraanipäivän tilaisuudet 

Toukokuu 18.  Kaatuneitten muistopäivän tilaisuudet

Elokuu 27.  Yhteislaulutilaisuus Tapiolan Amfi

Syyskuu 20.  Jumalanpalvelu Tapiolan kirkko
 Esitelmätilaisuuden 
 juhlakahvit Tapiolan palvelukeskus 
 Keskiviikon juhlatanssit Kulttuurikeskus 
 Lipunnosto  Kulttuurikeskus
 Päiväjuhla  Kulttuurikeskus
 Iltajuhla  Garden hotelli

Syyskuu 22.-
Lokakuu 4. Taide- ja toimintanäyttely  Kulttuurikeskus 

Marraskuu 30. Talvisodan alkamisen 
 muistotilaisuus

Joulukuu 6. Itsenäisyyspäivän 
 juhlatilaisuudet  

50. Juhlavuoden tapahtumiaESPOON SOTAVETERAANIT RY
VALISTUSJAOSTO
Esitelmätilaisuudet keväällä 2009
Tapiolan palvelukeskuksessa 
Itätuulenkuja 4  klo 14.15

12. 01. Valtakunnansyyttäjä Matti 
Kuusimäki

 Poliisi johtaa, mutta syyttäjä 
ohjaa rikoksen tutkintaa

19.01. Vanhus- ja lähimmäispalve-
lun liiton puheenjohtaja Vappu 
Taipale: Globaali ikäpolitiikka

26.01. Dosentti Martti Turtola
 Viron kohtalonvuodet 1939-

1941 historiantutkimuksessa
02.02. Tanssitaiteilija Aira Samulin - 

Psykologi Pirkko Lahti - Te-
nori Jyrki Niskanen 

09.02. LL Kati Myllymäki
 Turhaa vai tarpeellista – mitä ter-

veydenhuollon kuuluu hoitaa ja 
veronmaksajan kustantaa 

16.02. Prikaatikenraali Juha-Pekka 
Liikola

 Sotilasläänin komentajan pu-
heenvuoro 

23.02. Dosentti Stefan Forss
 Ydinaseiden rooli kansainväli-

sessä politiikassa
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TAPIOLAN OTSO APTEEKKI
Palveleva apteekki

Laaja ja monipuolinen palveluvalinta 
Tapiolan ydinkeskustassa

Nyt täysin uudistettu sisäänkäynti 
sähköovilla
Tervetuloa!

Länsituulentie 6

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

www.espoo.fi/kulttuurikeskus

Lisätietoja puh. 010 426 2928 klo 8–16 ja www.itsehoitoapteekki.fi

Kestävän
kosteuden
lähde

APTEEKISTA

Kosteuttava
Kevyt

Hyvin imeytyvä

Rauhallista Joulua 
ja 

menestystä vuodelle 2009

toivottaa
hydrauliikan ammattilainen

www.hymat.fi


