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Espoon Sotaveteraanit ry:n 50-vuotisjuhlassa syyskuun 24. päivänä
esiintyivät Kaartin soittokunta musiikkimajuri Raine Ampujan johdolla, professori Jorma Hynninen,
Kai Vahtolan johtama Espoon sotaveteraanikuoro, Kanttiinin lotat ja
kanteleyhtye Käenpiiat.
– Kuva Matti Kaltokari.

1

ESPOON
SOTAVETERAANIT ry

TOIMIHENKILÖT 2009
Eero-Juhani Juhola, toiminnanjohtaja
802 6501
Merivirta 13 C, 02320 Espoo

Perustettu 1959
Jäseniä 1373,
naisjaostossa 229 jäsentä

Marja Nurmisalo. taloudenhoitaja
52 2551
Kruununkuja 5 A, 02180 Espoo
Leo Tonttila, jäsensihteeri
Kontiontie 3 A 8, 02110 Espoo

Toimisto ja postiosoite:
Kaskenkaatajantie 16 B
02100 Espoo
Toimistonhoitaja Liisa Nyfors
Toimistosihteeri Kirsti Ilveskero
Toimisto avoinna
arkisin klo 9.00–12.00
Puh./faksi 452 5721
Sähköposti:
espoon.sotaveteraanit@luukku.com
Kotisivut:
www.espoonsotaveteraanit.fi
Korsu, Tapiola
Menninkäisentie 2
02110 Espoo

461 584

Eero Mansén, lippu-upseeri

0400 462770

Väinö Rantio, Korsun isäntä

412 2535

TILINTARKASTAJAT
Eero Koskivaara
452 4247
Mannerheimintie 43 b 28, 00250 Helsinki
Arnold Stubin
803 9544
Koukkuniementie 17 M, 02230 Espoo

TUKINEUVOSTO
pj Hannu Särkiö
si Harri Ala-Kulju

813 7331
884 5004

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

VALIOKUNNAT JA JAOSTOT

Eino Luostarinen, puheenjohtaja
455 4535, 050 590 4135
Kaskenkaatajant. 9 C 17, 02100 Espoo
Leo Tonttila, 1. varapuheenjohtaja
461 584, 041 461 5584
Kontiontie 3 A 8, 02110 Espoo
Paavo Salo, 2. varapuheenjohtaja
050 555 9071
Harjutie 13 A, 02730 Espoo
Pirkko Arminen
Iltaruskontie 3 C 16, 02120 Espoo

46 3707

Raimo Elonsalo
2963 725
Eerikinkallio 3 B 6, 02400 Kirkkonummi
541 4294

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

884 0075

Hannu Särkiö
813 7331
Alakartanontie 15 D 21, 02360 Espoo
Eero-Juhani Juhola, hallituksen sihteeri
802 6501
Merivirta 13 C, 02320 Espoo

2

Osoitteenmuutokset tehdään toimistoon
Kaskenkaatajantie 16 B 452 5721

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

HALLITUS 2009

Toivo Nikander
Harakantie 4 D 44, 02650 Espoo

Lehtijaosto (LE): pj Niilo Ihamäki
040 518 2193
toimitussi Marjatta Konttinen 420 8018
si Hilkka Tamminen 46 1448
Naisjaosto (NA): pj Sylvi Virtanen 801 1262
si Anja Hakanen 881 1982
rh Maj-Lis Mustonen 46 3521
Pohjoinen toimintajaosto (PT):
pj Toivo Nikander 541 4294
si, rh Pirkko Heikkinen 596 862
Seppelejaosto (SE): pj Jouni Rainto 040
8479511
Soitinyhtye (SY): pj Eino Luostarinen
455 4535, 050 590 4135
si, rh Aulis Javela 541 8170
Sosiaalijaosto (SO):
pj Paavo Salo 050 555 9071
vpj. Irma Ruuskanen-Sere 884 0075
kuntoutusasiat Pertti Sirén 044 030 3142
rh Helena Luukkonen 884 5943
Sotaveteraanikuoro (KR):
pj Kalevi Kauranne 803 2740
kuoronj Kai Vahtola 524 787
kuoron varaj Pekka Kontu 455 6768,
050 379 1061
toimintosihteeri Pertti Kosonen 040 716 3693
isäntä, lipunkantaja, vpj. Matti Mäkeläinen
040 549 0562
rh Irja Kosonen 884 9334
Kuoron naistoimikunta:
pj Kaija Nieminen 529 571
Valistusjaosto (VJ): pj Hannu Särkiö
813 7331
si, ti ja rh Erkki Sipilä 724 7253,
040 764 0212
Oikeusneuvonta Pentti Lehtola 684 8320

Vaalivaliokunta: pj Pekka Tuomisto 884 3224
si Olli Ollila 040 500 2287, 296 2093
Työvaliokunta: pj Eino Luostarinen 455 4535
si Eero-Juhani Juhola 802 6501
Leo Tonttila 461 584, 041 461 5584
Paavo Salo 050 555 9071
Huomionosoitussihteerit (HS):
Hannu Pohjanpalo
0500 475 370
si Laila Särkkä 520 137
Perinteensiirron kouluryhmä (PK):
pj Jarmo Nyström 462 920
si Eero-Juhani Juhola 802 6501
Eteläinen toimintajaosto (ET):
pj Auvo Räsänen 462 063
si Mauri Anttila 46 7314
rh Sylvi Virtanen 801 1262
Espoon yhteinen hengellinen toimikunta
(EHT):
pj Martti Toivanen 460 342
Kalakerho (KA): Toivo Grönlund 863 2972
si, rh Martti Ojala 52 2326
Kirkkonummen jaosto (KI):
pj, si Raimo Elonsalo 296 3725
ti Jorma Hakala 298 8302
rh Jussi Luutonen 298 8506
Kulttuurijaosto (KJ):
pj Raimo Riikonen 809 2603
si Aija Toivonen 412 7045
rh Sirkka Lumme 541 4854
Kuntoliikuntajaosto (KU):
pj Aulis Lintunen 803 1210
si Raimo Tavi 050 591 1881
rh Pertti Sirén 412 5529

ESPOON
SOTAVETERAANI
ESPOON SOTAVETERAANIT ry:n
JÄSENLEHTI ISSN 0786−1540
Julkaisija
Espoon Sotaveteraanit ry
Toimitus
Päätoimittaja Niilo Ihamäki
Toimitussi Marjatta Konttinen
Kotitontuntie 13, 02200 Espoo
piakonttinen@kolumbus.fi
Taitto Raimo Forstén

040 518 2193
420 8018
040 743 2163

Toimitusneuvosto
Niilo Ihamäki, lehtijaoston pj
Hilkka Tamminen, si
Raimo Forstén
Paavo Friman
Marjatta Konttinen
Anna Laasola
Pertti Sassi
Ilmoitushankinta
Marja-Terttu Kuittinen 040 546 2201
marjaterttu.kuittinen@saunalahti.fi
Kirjapaino
PunaMusta Oy, Kajaani 2009

412 6281

4/2009 Pappisseminaarin kuoropojasta
vk 38 2004
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29

Pappisseminaarin kuoropojasta tuli hirmuhallitsija
Puheenjohtaja
Toiminnanjohtaja
Joulunalusajan mietteitä
Se Liisan joulukuusi
Espoolaissyntyinen sotaveteraani
Espoon sotaveteraanit juhlivat
monin tilaisuuksin
Veteraaneja kantaneet arvot
kestävät
Iltajuhlassa viihdyttiin
Pikkulotan kokemuksia kotirintamalla
Taidetta taiteen vuoksi
Kuoron kesäreissulla nautittiin Riian rakennuksista ja
oopperasta
Espoolaiset palkintopallille
Suomalaisena sotaveteraanina
Ruotsissa
Suomalainen sisu
”Rötösherrojen” rökittäjä tyttären silmin
Avokuntoutusta, silmälaseja, - -.
Jos EU:ta ei olisi, se pitäisi
keksiä
Talvisodan rauhanpäivä pysyy mielessä
Kenttäpostia
Lottajohtaja Fanni Luukkonen
Sosiaalijaosto
Toimintakalenteri

Tämän numeron piirrokset
Nora Luoma

Lehti 1/2010
Postitetaan viikolla 8.
Aineisto toimitukselle
31.12.2009

tuli hirmuhallitsija
Talvisodan aloittaneesta hirmuhallitsija Stalinista on kirjoitettu
tuhansia kirjoja, mutta Venäjän
historiaan erikoistuneen brittiläisen Simon Sebag Montefioren laajoihin arkistotietoihin
perustuva, kymmenen vuoden
tutkimuksen tuloksena syntynyt teos Nuori Stalin (s. 418,
Otava) valottaa georgialaisen
suutarin pojan ja pappisseminaarin idealistisen kuoropojan
tietä Georgian Gorista Moskovan Kremliin.
Armoton ja vainohullu diktaattori oli jo poikavuosinaan
katutappelija ja jenginjohtaja.
Karismaattisesta karskien katujen kasvatista kehittyi ylivoimainen vehkeilijä, taitava juonittelija, täysiverinen poliitikko
ja mestarillinen poliittisen ja
rikollisen väkivallan lietsoja,
marksilainen fanaatikko. Tsaarinaikaisessa karkotuspaikassaan siperialaisessa vankilassa
Stalin hallitsi vankilaa, juopotteli rikollisystäviensä kanssa,
tappoi vihollisiaan ja uhmasi
viranomaisia. Pankkiryöstöjen
ja gangsterismin ansiosta Stalinista tuli Leninin tärkein rahoittaja.
Naisystäviä riitti. Oli aviovaimoja ja naimattomia, nuoria ja vanhoja, maalaistyttöjä,
älykköjä ja aatelisia. Kato-vaimon hämäräperäisestä kuolemasta perhe syytti Stalinia.
Nuori Stalin -kirja sai ilmestyttyään Britanniassa arvostetun Costa-palkinnon. Yhdysvalloissa LA Times -sanomalehti
valitsi sen vuoden elämäkerraksi.

Kirjoittajan aikaisempi teos
Punaisen tsaarin hovissa kertoo
Stalinista vallan kukkuloilla.
Siihen aikaan kuului salamyhkäisyys ja vainohulluus, silmitön terrori ja pelko, viha talonpoikia kohtaan sekä puolueen
asettaminen perheen ja elämän
itsensä yläpuolelle.
Stalin kuoli 75-vuotiaaana
vuonna 1953. Hänen ruumiinsa
sijoitettiin Leninin mausoleumiin. Sieltä se poistettiin 1961,
kun Stalinin politiikka oli virallisesti tuomittu 20. puoluekokouksessa 1956.
Muistan sen merkillisen tunteen, jonka vallassa kerran kuljin hiljaa etenevän jonon mukana Stalinin rumiin ohi.
Hirmuhallitsija, jolle aikalaiset eivät mitään mahtaneet, oli
kohdannut voittajansa. Sen, jonka edessä vanhan sanonnan mukaan kuningas ja kerjäläinen
ovat samanarvoisia.
Kun puolihämärästä mausoleumista palasin Moskovan kadulle, mieleeni tulivat keskiaikaisen paavin kruunajaismessun
sanat: Sic transit gloria mundi.
Niilo Ihamäki

Aineisto lehteen os.
Päätoimittaja Niilo Ihamäki,Mäntyviita 10 F, 02110 Espoo tai
toimitussihteeri Marjatta Konttinen Kotitontuntie 13, 02200 Espoo
piakonttinen@kolumbus.fi
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Puheenjohtaja

Toistakymmentä erilaista tapahtumaa 50-vuotis juhlavuoden merkeissä on nyt takanapäin.
Kahden vuoden ajan suunniteltu juhlavuosi on mennyt suunnitelmien mukaisesti. Vaatimattomalla
budjetilla ja vapaaehtoisin voimin
toteutettu suunnitelma on kunnioitettava saavutus.
Hallitus esittää kaikille mukana olleille suuret kiitokset ja toteaa
niin kuin eräässä laulussa sanotaan
“ Me teimme se mitä täytyikin…”.
Uusi vuosikymmen alkaa, mitä
se tuo tullessaan on tulevaisuutta.
Toimintamme jatkuu mahdollisuuksien ja käytettävissä olevien voimavarojen puitteissa samansuuntaisena kuin menneinä
vuosina on ollut.
Tähän meitä velvoittavat ja kannustavat Laurean tutkimuksesta
esille tulleet tulokset, jotka ovat
luettavissa “Sotiemme veteraanien identiteetti ja arvostus” nimisessä tutkimuksessa sivu 89 alkaen, jonka ensimmäinen virke alkaa
lauseella “Espoon sotaveteraaniyhdistyksellä on suuri merkitys jäsentensä veteraani-identiteetin ylläpitäjänä”.
Tutkimuksessa tuli ilmi monia merkittäviä asioita mm., -veteraani-identiteetti on yhdistyksemme alueella erittäin vahva.
- veteraanien nuoruus ajoittuu sodan aikaan, joka on vaikuttanut
heidän identiteettiinsä ainutlaatuisella tavalla, toteavat tutkijat
- sodanaikaisista arvostuksista yhteisöllisyys, isänmaallisuus,
määrätietoisuus ja selviytyminen
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ovat säilyneet nykypäivään asti ohjaten heidän toimintaansa, selviää
tutkimuksessa.
Paljon muutakin kiinnostavaa
tutkimuksessa tuli ilmi.
Mielenkiintoista luettavaa itse
kullekin.
Tätä tutkimusta on saatavissa
toimistostamme.
Tutkimuksen kylkiäisenä on ilmestynyt runo teos nimeltään “Viimeinen valssi” (kirj. Anu Martiskainen tutkijaryhmän jäsen ).
Tässä yksi runo osastosta Veteraanien arvostus:
“Aika toi ymmärryksen”
Kohtalo veteraanin,
Oli sama kuin Lordin.
Maatamme puolustettiin ja edustettiin.
Voittoa kyllä juhlittiin,
Mutta kun kotiin palattiin, meidät
kylmästi unohdettiin,
työtämme jopa vähäteltiin.
Se oli kuin istuisi syyttömänä linnassa,
eli tunteet ovat tässä asiassa pinnassa.
Vasta aika toi ymmärryksen,
asianmukaisen arvostuksen,
Anteeksianto on onneksi suurin
hyve suomalaisen”.
Jäsenistölle kiitos kuluneesta toimintavuodesta ja kiitollista sekä
isänmaallista mieltä itsenäisyyspäivän viettoon.
Kaikille oikein hyvää joulua ja
onnellista uutta vuotta!!
Eino Luostarinen

Toiminnanjohtaja

Juhlat ovat pääosin ohi ja arki edessä. Yhdistys sai runsaasti kiitosta
ja tunnustusta vireästä toiminnastaan. Erityisesti todettiin, että yhdistyksemme poikkeuksellinen rakenne on mahdollistanut sen, että
toiminnassa on mukana aktiivisesti melkoinen määrä jäseniä. Yhdistyksemme toiminnan suunnittelijat
ovat aikanaan olleet kauaskatseisia
perustaessaan yhdistyksellemme
varsin itsenäisesti toimivat jaostot.
Jäsenmäärämme on edelleenkin suuri: yli 1300 jäsentä. Niinpä kaikkien saaminen toiminnan
piiriin on mahdotonta. Espoosta
ei edes löydy tiloja, jotka olisivat
helposti saatavissa ja johon kaikki mahtuisivat ja johon olisi juhlat
ja tapahtumat kohtuullisin kustannuksin järjestettävissä.
Jäsenistölle on annettava kuitenkin kiitokset runsaasta osallistumisesta järjestettyihin tilaisuuksiin.
Voidaan todeta, että kaikki paikat
olivat täynnä, mikä myös vieraidemme toimesta pantiin merkille.
Hyvää loppuvuotta ja tulevaa uutta
vuotta kaikille.
Eero-Juhani Juhola

Kuntoutuslomalle Viimsin SPA-kylpylään
Yhdistyksemme sosiaalijaoston tukema kuntoutusloma
järjestetään Viimsissä, n. 10 km Tallinnasta itään sijaitsevassa
Viimsi Spa-kylpylässä 18 - 25.4.2010 (su-su).
Kuntoutusta voivat hakea keräysvaroista maksettavaan tukeen
oikeutetut henkilöt. Ensisija on kuitenkin varsinaisella jäsenellä, jolle kuntoutusloma on alkavan vuoden ensimmäinen.
Ilmoittautuminen helmikuun 2010 loppuun mennessä Helena Luukkoselle, puh. 884 5943. Ilmoittautumisen jälkeen hakijalle postitetaan matkaohjelma tuki- ym. hintatietoineen.
Tervetuloa mukaan!

30.11.39 nousimme ylös vähän yli
kello kuusi. Meitä odotti lääkärin vastaanotto sairaalassa. Odotin pääsyä RUK:hon. Mieliala oli
korkealla. Olimme noin kello seitsemän lähellä sairaalarakennusta,
kun mereltä alkoi kuulua tykkien
jyskettä. Se ei ollut uutta, venäläiset siellä harjoittelivat. Uutta oli
kranaattien vihellys. Ampuvatko
he meitä? Kyllä! Ammukset vihelsivät ylitsemme Terijoen asemaa ja
kasarmia kohti.
Käännyimme takaisin majapaikkaamme kohti:”Sota on syttynyt”, huusimme ovella. Saimme
vastaamme naurua: ”Rautatietä
siellä vain korjataan!” ”Tulkaa
ulos niin kuulette”, vastasimme.
Miehet tulivat portaille, nauru lakkasi. ”Sota on alkanut”, totesivat.
Sota oli alkanut. Meidän tehtävämme aluksi oli opastaa ryhmiä
ja eksyneitä, osaksi miinoittaa teitä ja vartioida panostettuja siltoja.
Myöhemmin jouduimme varmistamaan siltojen tuhoamiset ja polttopulloilla hävittämään rakennukset. Olimme vetäytymisen aikana
viimeisiä.
Pääpuolustuslinjalle saavuttuamme siirryimme reserviin, paikasta toiseen Summan lohkol-

la. Täällä myös valmistauduimme
joulun viettoon.
Olimme katsoneet mielestämme
sopivat paikat ja kaivaneet teltoille suojakuopat. Olivat liian lähellä
tietä, sanottiin. Uudet kuopat kaivettiin noin sadan metrin päähän.
Aattoaamuna toimme sinne teltat.
Hämärän aikana kävimme läheisestä ladosta hakemassa kielletyt
oljet alusiksi.
Aaton iltapäivällä venäläisten
tykistö tervehti meitä. Ammukset tulivat kaukaa. Emme kuulleet
lähtölaukauksia. Eräs miehistämme kävi katsomassa jälkiä. Yhteen
telttaan oli tullut täysosuma. Olipa
meillä tuuria, sanoivat miehet.
Olimme ripustaneet teltan kattoon
pienen kuusen, siihen muutaman
kynttilän ja värillisen nauhan. Eräs
sotamies ripusti siihen myös työrukkasensa. Kukaan ei nauranut.
Avattiin joulupaketteja. Minäkin
sain kotiseudulta sellaisen. Sisällöt
jaoimme keskenämme. Kynttilät
paloivat kuusessa, miehet loikoivat hiljaa oljilla. Mielessäni lauloin
hiljaa joululauluja, ristin käteni ja
kiitin tapani mukaan Jumalaa joulusta. Kukaan ei puhunut mitään.
Elämme Suomessa rauhan aikaa.
Niin ajattelemme elävämme myös

niilo ihamäki

Joulunalusajan mietteitä

ensi jouluna. Sodan kokenut sukupolvi kantaa mielessään muistoja
sota-ajan arjesta. Huolimatta rauhan ajasta keskuudessamme elää
paljon puutteen alaisia ihmisiä.
Älkäämme unohtako heitä. Joulu sinänsä tuskin tuo muutosta tilanteeseen, mutta sen sanoma voi
muuttaa monen ihmisen mielen.
Meille on syntynyt Vapahtaja, joka
voi tuoda lahjoista suurimman: uskon. Sen avulla voidaan myös voittaa elämän vaikeudet.
Hyvää joulua!
Lenno Järvi

Joulu Kollaalla. Vasemmalla on
”Marokon kauhu” eli luutnantti
Aarne Juutilainen. Hänen edessään
kenttäpappi Antti J. Rantamaa pitämässä kenttähartautta. Kuuluisaksi tulivat Make Uosikkisen sanat, jotka Erkki Palolampi otti
kirjansa nimeksi: ”Kollaa kestää”.
”Rukouksen aikana alkaa lähellä oleva vihollisen pataljoonatykki
ampua sarjassa aivan tämän joulukirkon yli.” – Postikortti on Paavo
Frimanin talvisotakokoelmasta.
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Se Liisan joulukuusi

Muutama vuosi sitten istui joukko
veteraaneja itsenäisyyspäivän juhlassa kahvipöydän ääressä keskustellen tulevasta joulusta ja sen vietosta.
Tulin tokaisseeksi, että minulla on eräs joulu-unelma, mutta
eipä taida enää koskaan toteutua.
”Mikä se niin mahdoton asia nykyaikana on, ettei se voisi toteutua”,
joku kysäisi. ”Tahtoisin vielä kerran mennä metsään ja kaataa itse
joulukuusen, niin kuin sen aina
nuorena vaarin kanssa tein.”
”Älä mene, hyvä tyttö, ainakaan
Hissan metsään. Siellä on poliiseja ja saat vielä sakot”, joku varoitteli. ”Enhän minä nyt mitään
salakaatoa ajattele”, heitin hieman närkästyneenä takaisin, ”mutta kun kaikki metsää omistavat sukulaiset asuvat satojen kilometrien
päässä, ei se kuusen nouto onnistu”. Viereltäni kuului silloin iloinen ääni: ”Tule hakemaan meiltä,
tiedäthän, että talon ympärillä kasvaa metsää, saat tulla sieltä valitsemaan kuusen.”
Veteraanisisar Liisa siinä houkutteli. Kiitin kauniisti mutta samalla ajattelin, että annetaanhan
niitä lupauksia ja kuka se nyt hennoi pihapuitaan joulukuuseksi antaa.
Mutta Liisapa hennoi!
Viikkoa ennen joulua puhelin soi:
”Koska tulet sen joulukuusesi hakemaan? Olen jo valmiiksi katsonut muutamia, mutta saat itse valita. Pojat ovat ostaneet pienen
sahan ihan meitä varten, ja kirveitä talossa on.” Voi maailman päiviä! Totta kai lupasin tulla miettien, että kelpaa se itse kaadettu
pöytäkuusi tänä jouluna joulupuuksi.
Eivätpä olleet pöydälle tarkoitetut ne puut, mitkä Liisa oli etukäteen valinnut, olivatpahan miehen
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mittaisia, paksuoksaisia, ihanan
tuuheita kuusia. Niin lähti kaksi
yli kahdeksankymppistä mummoa
tarpomaan lumista polkua kuusen
kaatoon saha ja kirves olalla. Taisi Liisa vielä hyräillä: ”lähti, lähti innoissaan, joulukuusen, kuusen
hankintaan”, ja minä säestin: ”Kotikuusen kartanolle isät ammoin istuttivat. Iloks´ itselleen sekä muille sitä hellin hoitelivat. Ja se kasvoi
kauniiksi puuksi - -”.
En ole aivan varma, heilahtiko ikkunaverho pari kertaa, mutta niin oli talonväki tahdikasta, ettei tullut kysymään avun tarvetta.
Antoi mummojen jyystää ja jyystää, kaatuihan kuusi lopulta. Vasta sitten Liisan kotiväki tuli apuun
paketoimaan kuusta säkit ja narut
valmiiksi varattuina.
Ongelmana oli enää kuusen kotiin vienti, matkaa toistakymmentä kilometriä. Eihän sitä nyt voinut
talonväkeä vaivata. Ei myöskään
taksin käyttö tuntunut oikein tyyliin sopivalta. Liisa tarttui painavan paketin toiseen, minä toiseen
päähän ja niin kuusi raahattiin lähimmälle bussipysäkille. Miten
sattuikaan niin ymmärtäväinen

kuljettaja, ettei suinkaan kuultuaan pakettimme sisällön sullonut
kuusta tavaratilaan, vaan hienotunteisesti komensi paria takapenkin vallannutta keskenkasvuista
poikaa siirtymään toiselle penkille saadakseen tilaa komealle paketille.
Kuinka sitten bussin vaihto aarteeni kanssa Helsingissä onnistui
ja miten sen perässäni jäistä ylämäkeä kotiin vedin, on toinen juttu, eikä kuulu tämän tarinan puitteisiin.
Mutta siellä se lopulta kotona
oli ”Liisan kuusi”, tuoksuikin ihan
metsältä. Eikä siihen turhia koristeita tuhlattu, tähti latvaan ja muutama perinteinen joulumuisto oksille. Elävien kynttilöiden loiste
toi lapsuuden joulut mieleen. Taisi olla Tapiolan valokuvatuin kuusi
sinä jouluna. Nuorin lapsenlapseni ei väsynyt yhä uudelleen kyselemästä, miten kaikki tapahtui ja
kuinka se kuusi kaadettiin ja tuotiin kotiin. Poikani kiusoittelivat
joulun jälkeen, josko säilytän kuusen ensi vuotta varten, kun en siitä tammikuun puoliväliin mennessä vielä ollut malttanut luopua.
Kuusen tarinan kertominen toi
monta hupaisaa hetkeä meille ja
muille ja joulun aikoihin kuului
siitä lähtien aina puhelimesta laulu: ”Taatto lähti, lähti innoissaan
joulukuusen, kuusen hankintaan”,
hersyvän naurun saattelemana.
Yksi unelmani toteutui – mutta tänä vuonna siitä kertominen
saa surullisen sävyn. Liisa nukkui
ikiuneen elokuussa, tarinan ja laulujen virta vaientui. Kun tulevana
jouluna aattoillan hämärtyessä sytytämme kynttilät, kohdistuu katseeni niistä kirkkaimpaan. Liisa –
elät muistoissani,
Liisa – elät joulussani.
Pirkko Arminen

Espoolaissyntyinen sotaveteraani
ran perusti Histan koulun opettaja.
– jo kolmannessa
Seuran talo. Honkamaja valmistui
polvessa
vuonna 1936 seudun kartanoiden

niilo ihamäki

Nykyisessä Espoossa on aika vähän täällä syntyneitä veteraanisukupolveen kuuluvia – ainakaan
suomenkielisiä.
Yhdistyksemme puheenjohtaja sanoi puheessaan Palstarinteen kesäjuhlassa,
ettei hän tunne ainoatakaan espoolaissyntyistä sotaveteraania, mutta kyllä siellä katsomossa istui ainakin
Yksi, nimittäin Toivo Grönlund, s. 1925. Hän on kolmannen
polven espoolainen, koska sekä
hänen isänsä että isänisänsä olivat
Espoossa syntyneitä. Toivon äiti
oli kotoisin Sääksmäeltä. Perheessä oli kahdeksan lasta, joista Toivo
on vanhin. Kaikki kahdeksan ovat
vielä elossa.
Grönlundin perhe asui Histan
kartanon alueella, koska isä oli
kartanon työmies. Hän hoiti kartanon hevosia, joita oli tusinan verran. Äiti autteli kartanon keittiössä, mm. leivän leivonnassa. Toivo
vanhimpana lapsena auttoi kotitöissä ja kartanon töissä, mikäli
koulun käynniltä jäi aikaa. Histan
kartano oli perustanut yksityisen
suomenkielisen koulun, josta käytettiin nimitystä Histan koulu, ja
piti sitä yllä yli 20 vuotta vuoteen
1926, jolloin koulu siirtyi Espoon
kunnan omistukseen. Koulu toimi
aluksi yksiopettajaisena ns. supis-

tettuna kouluna. Koulun pieni rakennus on vielä jäljellä Brobackan
kautta Siikajärvelle vievän tien
varrella.
Toivo kertoo olleensa paimenen
apulaisena, kun kartanon suurta
karjaa vietiin laitumelle, viemässä
hevosia yöksi laitumelle ja hakemassa niitä aamulla. Kartanon juurikaspelloilla joutui ahertamaan.
Perhe keräsi syyspuolella paljon
sieniä ja marjoja, ja isä ajoi hevosella Helsingin kauppatorille niitä
myymään Toivo apulaisenaan.
Liikkuminen Pohjois-Espoossa
tapahtui siihen aikaan enimmäkseen jalan tai hevosilla. Linja-autoliikennettäkin oli jonkin verran.
Yksityisautoja oli ennen sotia vähän. Kun Vanha Turuntie valmistui
Länsi-Espoon kohdalle 30-luvun
alkupuolella, se joudutti matkaa
Helsinkiin. Kun Toivo sai aikoinaan ansioillaan hankituksi polkupyörän, se helpotti liikkumista.
Talvisodan alkuajoista Toivo
kertoi, että isä kutsuttiin armeijaan, ja hän joutui viemään kartanon hevosia Leppävaaraan armeijan käyttöön luovutettaviksi.
Jatkosodan alkaessa hän joutui
viemään neljän kartanon maidot
hevosella Espoon asemalle. Hänellä on valokuva siitä, kuinka hevosen rattailla on rivi maitotonkkia. Tonkat nostettiin sitten junaan
ja vietiin Helsinkiin Lasipalatsin
tienoilla olleeseen meijeriin. Toivo oli 17-vuotiaana Espoon asemalla harjoittelijana. Lokakuussa
1943 hän joutui 18-vuotiaana armeijaan. Isä vapautui armeijasta
samana vuonna.
Vaikka Toivon nuoruus Espoossa oli työntäyteistä, mahtui elämään muutakin. Nuuksion Nuorisoseura ja sen Honkamaja olivat
seudun nuorisolle tärkeitä vapaaajan viettopaikkoja, nuorisoseu-

tuella ja talkootyöllä. Talo on edelleen käytössä ja hyvässä kunnossa. Sen omistaa nykyään Nuuksio–
Seura ry.
Seudun ruotsinkielisten ja suomenkielisten lasten ja nuorten suhteista Toivo kertoi, että toisinaan
oli jotakin pientä kahinaa, mutta hän ei joutunut niihin mukaan
ehkä siksi, että sukunimi on ruotsinkielinen.
Asepalveluksensa Toivo aloitti
Inkeroisissa koulutuskeskuksessa
ja joutui sitten sotatoimiin enimmäkseen
Laatokan-Karjalassa.
Lokakuussa 1944 hän joutui Ouluun ja sieltä Lapin sotaan. Siellä
hän haavoittui lievästi ja sairastui,
mutta joutui parannuttuaan palaamaan joukko-osastoonsa. Armeijasta hän vapautui joulukuussa 1945.
Naimisiin Toivo meni Irenensä kanssa vuonna 1949. Perheellä
on yksi tytär. Omakotitalo Karhusuolle valmistui osaksi hartiapankkityönä ja talkoolaisten avulla
vuonna 1959. Toivo ja Irene asuvat
edelleen talossaan. Elämäntyönsä
Toivo Grönlund teki Wihuri Oy:n
palveluksessa työnjohtajana.
Espoon Sotaveteraaneissa Toivo Grönlund on toiminut kalakerhon puheenjohtajana sekä Pohjoisessa toimintajaostossa. Kätevänä
ja tekevänä miehenä hän on tehnyt
milloin mitäkin kunnossapitotyötä Palstarinteellä. Hänet tapaakin
usein puuhailemassa Palstarinteen
liiterissä. Irene-vaimo on myös ollut mukana ja veteraanitoiminnassa, samoin sisar Sylvia Virkki.
Toivo Grönlundin kaksi nuorempaa veljeä ovat yhdistyksen kannatusjäseniä.

Pirkko Heikkinen
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Espoon sotaveteraanit juhlivat
monin tilaisuuksin

keijo nikander

rovasti Antti Rusama, kanttorina
Liisa Malkamäki ja tekstinlukijana Niilo Ihamäki. Espoon Sotaveteraanikuoro lauloi Kai Vahtolan
johdolla ja Laetificus-ryhmä Liisa
Malkamäen johdolla.
Kreeta Loukola, Paavo Salo
ja Eero Mansen lähtivät Narvan
marssin saattelemana viemään
seppeleen Espoon sankarihaudalle, jossa Tapiolan reserviupseerit
olivat kunniavartiossa.
Maanantaina syyskuun 21. päivänä naisjaosto tarjosi Tapiolan

palvelukeskukseen esitelmää kuulemaan saapuneille kahvit.
Syyskuun 23. päivänä tanssin
ystävät pyörähtelivät juhlatanssiaisissa Espoon Kulttuurikeskuksessa. Kolme nais- ja kolme mieskadettia toivat hohtoa tanssiaisiin.
Juhlallisuudet syyskuun 24.
päivänä aloitettiin lipunnostolla
Tapiolan kulttuuriaukiolla. Martti
Toivanen viittasi puheessaan kaikkien Pohjoismaiden lippujen tunnukseen ristiin. Se kertoo puhujan
mukaan siitä, että Pohjoismaiden
kulttuurin ja uskonnon juuret ovat
syvällä kristinuskossa. Siniristilipussamme ovat keskeiset kansamme symbolit: taivaan sininen risti
ja valkea kuvaamassa hengen puhtautta. Kun nostamme lippumme
salkoon ja katsomme sitä, me samalla osoitamme kunnioitusta lipun lunastajille sankarivainajille,
ja suuntaamme kiitoksen vapaasta
isänmaasta Jumalalle.
Yhdistyksen entisten puheenjohtajien haudoille vietiin kukkatervehdykset.
m at t i k a lt o k a r i

Espoon sotaveteraanit viettivät yhdistystoimintansa 50-vuotisjuhlia
monin eri tilaisuuksin. Juhlat aloitti yhteislaulutilaisuus elokuun 19.
päivänä Tapiolan Amfilla. Se keräsi noin sata osanottajaa. Sää suosi
ja kiitollinen yleisö toivoi mahdollisuutta laulaa sota-ajan lauluja tulevaisuudessakin.
Sunnuntaina syyskuun 20. päivänä kokoonnuttiin Tapiolan kirkossa pidettyyn juhlamessuun.
Toivo Nikander ja Leo Tonttila
vastaanottivat kirkkokansan. Päivän evankeliumin tekstin aihe oli
Jeesuksen opetus: ”Älkää kootko
itsellenne aarteita maan päälle.”
Rovasti Martti Toivanen muistutti, että runsaan vuoden ajan vallinnut talouslama osoittaa todeksi
mammonan epävarmuuden. Vaikka sitä ei koi eikä ruoste syö, lama
on leikannut sen arvosta puolet,
ehkä enemmänkin.
Elämän epävarmuuden keskellä
ihminen joutuu miettimään, missä
aarteeni on, mihin turvaan todellisen hädän hetkellä - ja kuoleman
edessä. Kun veli kohtaa veljen,
kun käsi kättä puristaa, menneisyyden kokemukset nousevat nykyhetkeen. Meiltä kysytään, nouseeko menneisyydestä myös luja
luottamus Jumalaan ja hänen johdatukseensa.
Messun liturgina toimi läänin-

Toivo Nikander ja Ismo Tulikorpi
laskivat seppeleen entisen puheenjohtajan Viljo Kasasen haudalle.
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Kreeta Loukola, Paavo Salo ja Eero
Mansén veivät seppeleen Espoon
sankarihaudoille.

Espoon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jukka Mäkelä.

Suomen Sotaveteraaniliiton puheenjohtaja Aarno Strömmer.

Lääninrovasti Antti Rusama.

Espoon Seudun Kulttuurisäätiön
varapuheenjohtaja Olli Ollila.

Teuvo Jauhiainen on haudattu Espoon kirkon hautausmaalle,
Veikko Sjöblom Hietaniemeen,
Yrjö Hassi Tapiolan uurnalehtoon, Jussi Poutanen Gräsan uurnahautausmaalle ja Viljo Kasanen Kellonummelle. Kukat vietiin
myös omaisuutensa yhdistykselle
testamentanneiden Erik Käcklundin ja Irma Kauppisen haudoille.
Puoliltapäivin alkoi onnittelujen
vastaanotto Kulttuurikeskuksessa.
Onnitteluja esittivät Suomen Sotaveteraaniliitto, Vantaan VETREStoimikunta, Lions Club Espoo
Leppävaara, lahjoittaja maisteri Juhani Nyrkiö, Espoon - Kauniaisten - Kirkkonummen Sotainvalidit ry, Tapiolan Reserviläiset
ry, Espoon hiippakunnan tuomiokapituli, Espoon Kulttuurisäätiö,
Espoon Rintamanaiset ry, Pääkaupunkiseudun Sotilaspoikien ja
Pikkulottien Perinnekilta ry, Esbo
- Grankulla Krigsveteraner rf, Espoon Sotaveteraanien naisjaosto,
Espoon ja Kauniaisten seurakunnat, Suomenlahden Meripuolustusalue, Espoon kaupunki, Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri

ry, Itä-Helsingin sotaveteraanit ry,
Kanta-Helsingin
Sotaveteraanit ry, Tapiolan Rintamaveteraanit
ry, Kirkkonummen kunta, Espoon
Musiikkiopisto ja Maanpuolustusnaisten Liitto ry.
Päiväjuhlan järjestelyistä vastasi kulttuurijaosto Raimo Riikosen
johdolla. Tapiolasali täyttyi lähes
viimeistä paikkaa myöten. Kaartin soittokunnan esitettyä musiik-

Prikaatikenraali Juha-Pekka Liikola.

kimajuri Ampujan johdolla Marsalkan Hopeatorvet puheenjohtaja
Eino Luostarinen toivotti juhlaväen tervetulleeksi. Hän muistutti veteraanien yhteenkuuluvuuden
tunteesta, joka on totuttu ilmaisemaan sanonnalla ”veljeä ei jätetä, eikä sisarta.” Arjessa se näkyy
vaikkapa tuen antamisena veljen
tutisevalle kädelle. Veteraanit haluavat myös siirtää nuoremmille sukupolville sotavuosina syntyneet arvot. isänmaallisuuden ja
yhteenkuuluvuuden.
Kanttiinin Lotat esittivät lauluja laulunäytelmästä Jääkärin morsian.
Juhlapuheen pitänyt kenraali Jaakko Valtanen uskoi, että
kun veteraanisukupolvea kantaneet arvot ovat kestäneet sodat ja
pitkät rauhan vuodet, ne kestävät
myös isänmaatamme ja kansaam- ➞
T ä m ä n s i v u n k u vat M at t i
K a lt o k a r i

Kaartin soittokunta säesti Jorma
Hynnisen laulua
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Jaakko Valtanen:

Veteraaneja kantaneet arvot kestävät
tulevaisuuden haasteetkin
Jaakko Valtanen totesi puheessaan, että Espoon Sotaveteraanien
yhdistys on yksi maamme suurimmista veteraaniyhdistyksistä. Se
on mahdollistanut monista veteraaniyhdistyksistä poikkeavan toimintaorganisaation. Yhdistyksen
viisikymmentä tuloksellista toiminnan vuotta ovat olleet kaikkia
veteraaneja yhdistävä ja innoittava tekijä. Ilemme vielä ikäihmisinä voineet nykyaikaisesti sanottuna ”verkostoitua”, saaneet uusia
ystäviä ja lisää vireyttä elämäämme. Olemme tunteneet itsemme
hyödyllisiksi kanssasisartemme ja
–veljiemme tukijoiksi.
Jaakko Valtanen palautti mieleen ne arvot, jotka ovat kuuluneet
veteraanisukupolven elämänkatsomuksiin ja arvoihin.
me kohtaavat tulevaisuuden haasteet. Ohessa lyhennelmä puheesta.
Jorma Hynninen lauloi Sulho Rannan säveltämän Testamentti pojalleni, sanat Väinö Havas. ja
Oskar Merikannon Elämälle, sanat Ernst v. Knape.
Espoon kaupungin tervehdyksen esitti valtuuston puheenjohtaja
Jukka Mäkelä, Suomen Sotaveteraaniliiton puheenjohtaja Aarno
Strömmer, puolustusvoimain Etelä-Suomen sotilasläänin komentaja, prikaatikenraali Juha-Pekka
Liikola, Espoon seurakuntayhtymän lääninrovasti Antti Rusama
ja Espoon Seudun Kulttuurisäätiön Olli Ollila.
Musiikkiohjelmassa esiintyivät
Espoon sotaveteraanikuoro ja kanteleyhtye Käenpiiat. Kaartin soittokunnan Veteraanin Iltahuudossa
soolon lauloi Jorma Hynninen.
Kulttuurikeskuksen aulassa oli Eero-Juhani Juholan kokoama kuvanäyttely, jossa esiteltiin yhdistyksen toimintaa perustamisesta
nykypäivään.
Niilo Ihamäki
10
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(Lyhennelmä kenraali Jaakko Valtasen Espoon Sotaveteraanien
50-vuotisjuhlan juhlapuheesta. Väliotsikot toimituksen.)

Sotiemme jälkeisten vuosien yhteiskunnallinen kehitys on
voimakkaasti painottanut hyvinvoinnin aineellisia tavoitteita sekä
yksilön aseman ja hänen oikeuksiensa suurta merkitystä. Ehkä sen
tähden emme useinkaan ole tulleet ajatelleeksi niiden olosuhteiden ja tapahtumien syvälle ulottuvia henkisiä merkityksiä, jotka
yli puoli vuosisataa sitten vaikuttivat kokonaisen sukupolven elämänkatsomuksiin ja niiden arvojen rakentumiseen. Kansalaisten
yhteiset velvollisuudet asettuivat
silloin kuin itsestään yksilön oikeuksien edelle. Neuvostoliiton syksyllä 1939 aloittama valloitussota
loukkasi räikeästi kaikkien suomalaisten oikeudentajua ja vahvisti
kiintymystämme isänmaahamme,
jota olimme jo neljännesvuosisadan ajan rakentaneet omin arvostuksin ja omin päätöksin. Talvi- ja
Jatkosodan tulirintamien koettelemukset sekä kotirintaman ponnistukset, tappiot ja surut ynnä monet arkipäivän puutteet vahvistivat
kaikkien kansalaisryhmien yhteenkuuluvuutta.
Neuvostoliiton kesäkuussa 1944
aloittaman murskaavan suurhyökkäyksen kilpistyminen viiteen menestykselliseen torjuntavoittoon

valoi meihin uudelleen omanarvontuntoista päättäväisyyttä ja
vahvisti velvollisuuttamme kestää vaikeudet. Nykyisin vanhahtavina pidetyt koti, uskonto, isänmaa olivat myös silloin enemmän
ajatuksiamme ohjaavia tekijöitä kuin ehkä milloinkaan sen jälkeen. Vaikka sotavuosien tappiot
ja menetykset olivat suuret, selviytymisemme vapaana ja itsenäisenä valtiona ja kansanvaltaisena yhteiskuntana, antoi meille runsaasti
itseluottamusta ja tulevaisuudenuskoa. Sotienkin aikana tuloksia
tuottanut perisuomalainen talkootoiminta osoitti siirtoväen kotouttamisessa ja sotien vaurioiden korjaamisessa yhteishengen suuren
merkityksen. Sotien kokemuksista syntyi myös se luja asevelihenki, joka on tiivistynyt usein toistetuiksi sanoiksi ”veljeä ei jätetä”.
On ehkä syytä vielä todeta eräs
vähemmälle huomiolle jäänyt tekijä. Englantilaisten ohella me
suomalaiset olemme Euroopassa
ainoita, jotka koko sodan ajan taistelimme ”samalla puolella”. Lähes
kaikissa muissa maissa vaihtuvista
miehitystilanteista ja monista vastarintaliikkeistä johtuen sotilaat ja
taistelijat jakaantuivat kahteen tai
jopa kolmeen toisilleen syvästi vihamieliseen osapuoleen. Monissa maissa toisen maailmansodan
eri ryhmien sotaveteraanien välit ovat edelleen sovittamattomat.
Se että meillä tammenlehväsukupolvi on kokenut taistelleensa jakamattoman isänmaansa puolesta yhteisesti tuomittua hyökkääjää
vastaan, on vaikuttanut pysyvästi
ja yhdistävästi sotiemme veteraanien asenteisiin ja arvomaailmaan.

Yhteisiä arvoja

Sotiemme perintönä sisäistyneet
arvot ja asenteet näkyvät vielä tänä
päivänä veteraanisukupolven ajatusmaailmassa. Ne löytyvät hyvin
selvinä mm. Tammenlehvän Perinneliiton tuottamasta ja valtakunnallisesti kattavasta ”Veteraanien kantavat arvot” -nimisen tutkimuksen
tuloksista. Isänmaallisuus, oikeudenmukaisuus, velvollisuudentunto ja yhteenkuuluvuus muodostavat siinä haastateltujen veteraanien
keskeisimmän arvokokonaisuu➞
den.

Espoon Sotaveteraanien 50-vuotisjuhlallisuuksien päätteeksi torstaina 24. syyskuuta vietettiin
iltajuhla Sokos Hotel Tapiola Gardenissa. Juhla-ateria oli maittava ja
runsas: limemarinoitua lohta, karitsan paahtopaistia ja metsämarjabavaroiseta. Juhlaan osallistui lähes 200 jäsentä. Kutsuvieraita oli
30 henkilöä: mm. sotaveteraanikenraali Jaakko Valtanen, prikaatikenraali Juha-Pekka Liikola, Sotaveteraaniliiton pj. Aarno
Stömmer ja toiminnanjohtaja
Markku Seppä, Espoon Kulttuurisäätiön pj. Jaakko Tarkkanen,
piirin uusi pj. Juhani Pesonen ja
toiminnanjohtaja Rauno Loukkola ja kansanedustaja Eero AkaanPenttilä.
Ohjelma oli viihdyttävä, esiintyjinä tunnettuja ja suosittuja taiteilijoita: Aluksi yleisön nauruhermot herätti Jukka Puotila
esittämällä Lasse Lehtisen sketse-

Yhteisten arvojen olemassaoloa
ja vaikutusta ei useinkaan koeta
arjen aherruksessa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa erimielisyydet saavat hallitsevan aseman.
Toimivan demokratian olemukseen kuuluvat sananvapaus ja poliittisen opposition näkyvä olemassaolo, samoin kuin niiden
seurauksena ajatusten, mielipiteiden ja aloitteiden suuri kirjo. Tähänastisia kansallisia ja yhteiskunnallisia saavutuksiamme ajatellen
isänmaallisuus, oikeudenmukaisuus, velvollisuudentunto ja yhteenkuuluvuus ovat kuitenkin –
elleivät aina julki puhutusti, niin
ainakin alitajuisesti – ohjanneet
yhteistä elämäämme kaikkina sotiemme jälkeisinä vuosikymmeninä. Se on ehkä ilmennyt selvimmin pyrkimyksenä isoissa asioissa
eri osapuolia tyydyttäviin ns. konsensusratkaisuihin, jolloin päätöksiä tehtäessä eriäviä mielipiteitä ei enää lausuta julki. On myös
selvää näyttöä siitä, että veteraanisukupolven omaksuma arvoperusta on tärkeimmiltä osiltaan pe-

m at t i k a lt o k a r i

Iltajuhlassa
viihdyttiin

Eino Luostarinen kiitti kukkien kera
Paula Koivuniemeä.

jä. Espoon Puhallinorkesterin Big
Band soitteli koko illan 40, 50 ja
60-luvun musiikkia solisteina Petteri Salomaa, Paula Koivuniemi
ja Kari Tapio.
Hiljattain remontoidun ja laajennetun Tapiola Gardenin ravintolan pitkä ja kapea peräkkäisiin
osastoihin jaettu tila hankaloitriytynyt seuraaville sukupolville.
Se on mm ilmennyt palveluksensa erinomaisen hyvin suorittavissa
nuorissa asevelvollisissamme.
Tämän valtakunnallisen tutkimuksen tulokset vahvistaa ammattikorkeakoulu Laureuksen piirissä yhdistyksemme aloitteesta
suoritettu espoolaisten veteraanien identiteettiä ja arvostusta selvittänyt aivan tuore tutkimus. Sen
tuloksista löytyvät samat omanarvontuntoisen isänmaallisuuden,
yhteenkuuluvuuden, velvollisuudentunnon ja sitkeän tulevaisuudenuskon arvot. Voidaan hyvällä
syyllä sanoa näiden arvojen muodostavan koko veteraanisukupolven identiteetin – minäkäsityksen,
tai itsearvostuksen – olennaisimman sisällön.

Suurten muutosten aikaa
Kuluneet viisikymmentä vuotta
ovat olleet suurten muutosten aikaa. Aiheellisesti voidaan tänään
kysyä: Onko veteraanisukupolven
arvoilla ja ihanteilla vielä sijaa ja

ti toisessa päässä ohjelmien seuraamista. Puheita siellä ei kuultu
lainkaan. Onneksi solistit kiersivät
yleisön keskuudessa, niin katveessakin istuvat saivat nauttia heidän
lauluistaan. Lopuksi yleisö pyörähteli Big Bandin tanssimusiikin
tahdissa.
”Ja kaikilla oli niin mukavaa - -.”
Marjatta Konttinen
vaikutusta nykypäivän arjessa?
Mitä arvosisältöjä saavat esimerkiksi isänmaallisuus ja kansallinen yhteenkuuluvuus, kun rajojen
merkitystä vähentävä yhdentyminen edistyy? Entä mihin saakka
vaativat meitä sitoutumaan pyrkimykset solidaariseen oikeudenmukaisuuden ja yhteisten velvoitteiden toteuttamiseen?
Yksi asia on kuitenkin selvä.
Maanosamme yhdentymiskehitys on tehnyt Euroopan maat siinä
määrin riippuvaisiksi toisistaan,
että on vaikea kuvitella sotaisia
selkkauksia niiden välille. Euroopan Unionin jäsenyys on siten lisännyt meidänkin turvallisuuttamme. Entä sitten isänmaallisuus,
joka on ensisijaisesti kiintymystä kotiseutuumme ja omaan maahamme. Tuskinpa kansainvälisen
yhteistoiminnan
lisääntyminen
voi kotiseuturakkauttamme mitenkään muuttaa. Kotimaa ja isänmaa sekä niihin liittyvät äidinkieltemme turvattu asema sekä sanan,
kokoontumisen ja uskontojemme
harjoittamisen vapaus ovat perus- ➞
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Pikkulotan kokemuksia kotirintamalla

tavaa laatua olevia osia kansamme
ja sen eri ryhmien elämää ja kulttuuria. Kansanvaltainen järjestelmämme jäsentää ne kaikki yhteenkuuluvuuden tuntojemme osiksi.
Kansainvälinen yhteistyö puolestaan ei voi kummuta juurettomasta maailmankansalaisuudesta vaan
pikemminkin siitä, että kansat antavat yhteisiin pyrkimyksiin vahvasti omaleimaisen panoksensa.
Omanarvontuntoinen isänmaallisuus ei voi myöskään olla syy
eristäytymiseen tai vetäytymiseen yhdentymiskehityksestä, joka
on turvannut meillekin pitkät rauhan vuodet Euroopassa. Toimilla oikeudenmukaisuuden toteuttamiseen ei ole kansallisia rajoja
niilläkään. Ne ovat osa sitä suvaitsevaa ja ihmisarvoa kunnioittavaa demokratiaa, jonka me täällä
omassa isänmaassamme tunnemme omaksemme. Veteraanisuku12

Venäläiset koneet pommittivat
Helsinkiä ilman mitään ennakkovaroitusta. Oli marraskuun kolmaskymmenes päivä – talvisota
alkoi. Tämä pommitus oli pahin
koko talvisodan aikana ja siinä
kuoli yli 90 ihmistä. Sodan ensimmäinen päivä oli meillä kotona Fredrikinkadulla dramaattinen.
Perheeseemme kuului vanhempien
ohella kaksi veljeäni, 8- ja 6-vuotiaat sekä pikkusisko, puoli vuotta,
itse olin 11-vuotias. Lisäksi meillä oli kotiapulainen Eeva.
Sota alkoi näin rajulla kokemuksella eikä se jäänyt ainoaksi.
Pommitusten pelko jatkui koko sota-ajan ja vaikutti varsinkin kuutamoöinä siten, ettei juuri uskaltanut
lähteä ulos ja kavereiden luo. Jos
joskus pääsi elokuviin, tuli kiireellä usein juosten kotiin, että ehtisi
ennen hälytyksen alkua. Helsingin
pommitukset huipentuivat kevääseen 1944, jolloin kotimme lähelle osui useita pommeja ja ikkunat
menivät taas rikki. Koulumme sai
myös osuman ja kaunis juhlasalimme vaurioitui.

Itsenäisyydestä oli kysymys

polven omaksumilla isänmaallisuuden,
oikeudenmukaisuuden,
velvollisuudentunnon ja yhteisyyden arvoilla on mielestäni edelleen
kansamme elämää sekä kansainvälistä osallistumistamme ohjaava
merkityksensä. On tietysti myönnettävä, että ihmisten maailmankuvan laajentumisella, aineellisen
hyvinvoinnin päättymättömällä tavoittelulla ja monien perinteisten
moraalikäsitysten muuttumisella,
on vaikutuksensa siihen, miten he
mieltävät elämäänsä kantavat arvot ja soveltavat niitä arkitodellisuudessa.
Veteraanisukupolven arvovalinnat ovat kuitenkin kestäneet sodat ja pitkät rauhan vuodet. Tuskin saatamme epäillä, etteivätkö
ne kestäisi myös isänmaatamme ja
kansaamme kohtaavat tulevaisuuden haasteet.

keväällä Nuorten työ-ja talkookirjan, johon merkittiin työt ja niistä
saadut pisteet. Syksyllä kirjat palautettiin kouluun. Ahkeruuden
mukaan saatiin joko rautainen,
hopeoitu tai kullattu talkoosahramerkki. Pikkulotissa ompelimme varusteita, keräsimme rahaa
ja vaatteita, suoritimme erilaisia
merkkejä. Lisäksi 15-17-vuotiaita voitiin velvoittaa osallistumaan
työntekoon 3 kuukauden ajan vuodessa. Itse olin lapsia hoitamassa
ja heinäpellolla töissä.
Rauhan tultua saimme todeta,
että kouluaikamme oli lyhentynyt
yli vuodella hälytysten, pommitusten, evakuointien ja maataloustöiden takia. Kouluaikaa jatkettiin
lyhentämällä lomia ja vuonna 1946
mekin saimme ylioppilaslakkimme vasta juhannuksena, ei toukokuun lopussa.
Hilkka Tamminen

Jokainen suomalainen tiesi, että
sodassa taisteltiin itsenäisyyden
puolesta ja se loi halun tehdä parhaansa yhteisen asian hyväksi.
Meiltä koululaisilta edellytettiin
omaa työpanosta. Kitkimme kasvimaita, keräsimme marjoja, sieniä, käpyjä, lumppuja, jätepaperia ja kumiromua. Kerran olimme
mottitalkoissa. Koulusta saimme

Espoon Sotaveteraanien seitsemäs taidenäyttely oli avoinna Espoon kulttuurikeskuksessa 23.9.
– 4.10.2009 osana Espoon Sotaveteraanit ry:n 50-vuotisjuhlallisuuksia. Näyttelyn kuraattorina
oli kuten edellisessäkin vuosinäyttelyssä taidemaalari Aatos Roitto. Teoksia oli esillä vähemmän
kuin 45-vuotisnäyttelyssä, koska Kulttuurikeskuksen varsinainen näyttelytila ei ollut käytettävissä. Veteraanitaiteilijat saivat
tyytyä pienempään tilaan: toisen
kerroksen nuottiparveen ja sen yhteen seinään. Espoossa toimii paljon enemmän ”tammenlehvätaiteilijoita” kuin ne 13, joiden teokset
nyt olivat nuottiparvelle mahtuneet.
Näyttelyn avasi Emma-museon
johtaja Markku Valkonen. Avauspuheessaan hän kertoi tutkineensa sota-ajan taideteoksia ja ihmetelleensä, miten paljon rintamalla
taidetta luotiin. Taiteesta ei luovuttu missään oloissa. Syntyi suomalainen ajattelutapa: ”taidetta ei
jätetä!” Siitä tuli ”kulttuurin kantoaalto”, joka kesti sodan yli perinnöksi tuleville sukupolville.
Kaikki sotaveteraanitaiteilijat eivät ole harrastelijoita. Joukossa on
useita ammatikseen taidetta tekeviä rintamilla taistelleita, mutta tähän juhlanäyttelyyn osallistui vain
kaksi ammattitaiteilijaa. Kummallakin on ollut oma taidenäyttely
viime vuonna – tosin ei Espoossa:
Aatos Roitto Porvoossa ja Helmiriitta Honkanen Helsingissä. Siinä yhteydessä heidät on myös lehdessämme esitelty. Nyt näytteillä
olevat Helmiriitan uudet (v. 2008)
pienet öljymaalaukset ovat muotokuvia, joista ainakin Mauno Koiviston tuntee luetteloa katsomatta. Aatos harrastaa merenkulkua
omatekoisella
moottoripurjeveneellä. Asiantuntemus niin höyrykuin purjelaivojen kuvauksessa yhtyneenä taiteelliseen sommitteluun
on vahva. Kovin harvoin hän vain
asettaa teoksiaan näytteille.
Veteraanitaiteilijat ovat käyneet erilaisia taidekursseja ja teh-
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Taidetta taiteen vuoksi
– Taide- ja toimintanäyttely

neet opintomatkoja myös ulkomaille. Työväenopisto on monelle
ollut hyvä opinahjo. Monet heistä
ovat aloittaneet vasta varttuneessa
iässä, kuten esim. Raimo Lunila.
Hän, entinen kilpaurheilija, kertoi
alkaneensa harrastaa taidetta vasta 1986. Hän näyttää perehtyneen
erityisesti vesivärien käyttöön. Sitä
todistavat hänen 2000-luvun kauniit maisema- ja kukka-akvarellit. – Pekka Kontu, musiikkimies,
veteraanikuoron varajohtaja, osaa
luoda myös vesivärisiveltimellä
näkemyksiä kauniista Karjalasta,
saarista Saimaalta. – Toivo Nikander, Pohjoisen toimintajaoston puheenjohtaja, on tuonut näyttelyyn
kolme komeaa maisemamaalausta,
mm. Espoon kirkko vuodelta 1982.
Hänen kynästään lähtee myös runoja ja näytelmiä ja hän harrastaa kansantanhuja (kuva mm.
edellisen lehtemme kansikuvassa). – Toini Pulkkisen öljymaalaus Aurinko laskenut on kuvaa ilta-auringon violetiksi värjäämiä
rantakukkia. Värivalo viipyy vain
ohikiitävän hetken ennen pimeän
tuloa. Kaunista! – Ella Hyppänen, ensimmäinen ”Espoon Ella”,
toimelias, entinen kunnanvaltuutettu, museon perustaja ja paljon
muuta. Häneltä on näyttelyssä akvarelli Perhonen (v. 2004). Kauniisti Ella kuvaa tätä vaatimatonta hyönteistä ja sen silkkimäistä
siipeä. – Näyttelyn ainoat todella
abstraktit, teokset ovat Väinö Palorannan akryylillä maalatut Sommitelmat. Varsinkin vuodelta 2003
neliön muotoinen eri suuntiin viivoitettu, moniin ja monivärisiin
muoto-osiin jaettu sommitelma
”pysyy koossa” kuin sidottu.
Erikoisuuksiakin
näyttelyssä
oli: Hilkka Ala-Kurhilan van-

Näyttelyn kuraattori Kaija Inberg
(vas.) keskustelemassa Heidi ja
Matti Santamalan kanssa. Etumaisessa vitriinissä on Leena Lehtisen
ikoneja, taemmassa Heidin rakukeramiikkatöitä.

halle tuolille asetettu gramofonilevyn muotoinen lautanen. Sen
keskellä Viipurin linnan kuva ja
ympärillä pyöreästi Viipurin katuja rakennuksineen. Se muistuttaa,
miten jatkosodan aikana Viipurin
linnan räjäytys estettiin soittamalla radiossa tauotta monta päivää
Säkkijärven polkkaa, jotta vihollisen lataamat maamiinat eivät olisi lauenneet. Ne toimivat samalla
taajuudella.
– Leena Lehtisen kultaiset ikonit loistivat kauniisti nuottiparven
laidalle sijoitetussa lasivitriinissä.
– Olipa näyttelyssä yksi lapsikuvakin: maanpuolustuskorkeakoulun rehtorin kenraalimajuri
Vesa Tapio Tynkkysen muotokuva
2-vuotiaana vuonna 1956. Sen on
maalannut Teuvo Tynkkynen.
– Ja lasivitriinissä oli myös
Heidi Santamalan japanilaisesta
rakukeramiikasta valmistamia esineitä. Seinälle hän oli ripustanut
tänä vuonna maalattuja värimustemaalauksiaan.
– Omassa vitriinissään oli Mannerheimin muotokuva, valokuvan
mukaan puuhun veistetty, taitavasti piirretty ja väritetty reliefi. Tekijä on Kauko Rissanen ja vuosiluku 1995.
Museonjohtaja Markku Valkonen oli kuullut arvelun, että nyt
esillä oleva näyttely olisi viimeinen sotaveteraanien näyttely. Siihen hän ei sanonut uskovansa:
”Tämä veteraaniporukka on sitkeä. Taidetta he eivät jätä eikä taide heitä.”
Marjatta Konttinen
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Kirkkotorilla ihailtiin Riian arkkitehtuuria.

Kuoron kesäreissulla nautittiin
Riian rakennustaiteesta ja oopperasta
Säätieteilijät olivat luvanneet huonoa ilmaa reissullemme 3.-5.6.
ja katso, senhän ne tiesivät, koko
matkan satoi ja tuuli. Suurin osa
ajasta kuitenkin vietettiin lämpimässä Heikki Lylylahden turvallisesti kuljettamassa, VL-matkojen mukavassa linja-autossa, joten
ei hätää. Matka mennen tullen oli
hyötyajoa, sillä oppaamme kenraali Pentti Lehtimäki selosti meille
Viron ja Latvian historiaa laajasti
ja miehitysajan vaiheet sekä valtioitten että yksittäisten henkilöitten
osalta tarkasti. Noihin kohtaloihin
saimme tasapuolisen, loogisen,
karmaisevan näköalan. Kiitimme
sisimmässämme Luojaa ja valtiomiehiämme siitä, ettei Suomi joutunut sille kauhujen ja kärsimysten
tielle jolle Baltian maat eksyivät.
Päämääränä oli päästä nauttimaan paikallisen oopperafestivaalin parhaista paloista ja siinä sivussa tutustua Riikaan, uljaaseen
hansakaupunkiin. Riika on rakennustaiteesta rikas kaupunki. Mahtirakennuksia on aina keskiajalta
1920-luvun jugendiin. Ihmetyttää
millä varoilla niin pieni maa on
tuon kaiken pystyttänyt. Ja ihailla täytyy, että se on ne säilyttänyt.
Onhan sielläkin kuten Tallinnassa
noussut paljon uusia prameita rakennuksia, mutta onneksi ei lainkaan historialliseen keskustaan
14

Väinäjoen eli nykyisen Daugavan
ja Pilsetas-kanaalin väliselle alueelle. Sitä kierreltiin ja katseltiin,
kirkossa laulettiin Suvivirsi, vähän
paleltiinkin, mutta kupillinen Riika-palsamia auttoi niin sielun kuin
ruumiinkin vaivoihin. Tutustuttiin
(liian pikaisesti) suureen Kauppahalliin, jonka rinnalla Budapestin
kuuluisa hallikin kalpenee. Lounas syötiin Lido-huvipuiston ravintolassa, missä oli tarjoilupöytä
tarjoilupöydän vieressä, herkkuja herkkujen perään ja hinnaltaan edullisia, menkää toki maistamaan.

Komea oopperatalo

Oopperatalo oli tuon kanaalin,
vanhan vallihaudan varrella kauniissa puistossa. Talo oli päältä ja
sisältä komea ja täynnä ylös ja alas
eri suuntiin vieviä portaita, kuten
laulussa ”rikas mies jos oisin”. Oli

kristallikruunuja, sametti-istuimia,
kolme parveketta, joista toinen
oli nimeltään ensimmäinen. Vasen puoli oli latviaksi kreisi ja oikea oli labi, olkaa hyvä oli luudzu, katu oli iela ja kesä oli vasara.
Tässä on erään maailman harvinaisimman kielen, siis latvian alkeet.
Hotellimme Riga sijaitsi hienosti
aivan oopperan vieressä, piti vain
astua toiselle puolen kadun.
Matkatoimisto oli onnistunut
hankkimaan meille liput Bizet’in
Carmeniin ja Mozart’in Taikahuiluun. Permannolla oli pari
paikkaa vapaana, muuten Kansallisoopperan sali oli kattoa myöten täynnä. Pyörivä näyttämö auttoi vaihtamaan lavastukset, jotka

Sää ei suosinut matkalaisia. Kuljettaja Heikki Lylylahden juoma lämmitti sentään Rauni ja Pekka Kontua sekä muitakin laulajia.

Virkistys- ja kuntoutusviikko 10.-15.08.2009
Päiväkummussa Karjalohjalla
Palaverissamme viikon lopulla totesimme viikon olleen monessa mielessä positiivinen ja voimia
antava. Sovimme, että kerromme
lehdessämme omat kokemuksemme, kun tällaisten viikkojen järjestämistä on lehdessä kyseenalaistettu.
Hyvä oli sopu niin huonenaapureina kuin yhteisissä kokoontumisissa. Kukin sai osallistua vain
itselleen sopiviin kuntoiluihin. Aktiivinen kaveri sai toiset mukaansa.
Pelattiin pienoisgolfia, toiset
kävivät kuntosalilla. Päivittäin
käytiin kävelyllä rannassa kepin ja
sauvojen tukemana. Siellä auringossa istuskeltuamme palasimme
taas hoitoihin, rentoutukseen, esitelmiin, esityksiin ja tietenkin hyvälle ruoalle.

Vesikävely, jumppa ja uiminen
koettiin tärkeänä kuntoilussa.
Jotkut tekivät retken kirkon
”avoimille oville”.
Illalla taas osa osallistui yhteislauluun ja kuunteli elävää musiikkia. Jopa ”pistettiin jalalla koreasti”. Keski-ikä RS ja RP -tunnuksen
omaavilla oli 86 vuotta, joka on
nyt kaikkien veteraanien keski-ikä.
Kun laskettiin lisäksi kolmen puolison ja vetäjän ikä, keskiarvo putosi 83 vuoteen.
Keskiarvoa nosti 100-vuotias
Uljas. Hän oli lisäksi meihin muihin verrattuna erittäin hyväkuntoinen.
Viikko oli tarpeen monessa mielessä.
Ulkoilua tuli monille enemmän
kuin arjen kotioloissa. Useilla on
sairautta, mm. sydänvikaa, ast-

maa, lonkkavikaa ja yksinäisyyttä.
Kun arjen kiireet jäivät pois, jaksoi
huomioida omaa kroppaansa.
Kuntoutumismuoto Päiväkummussa oli meille sopiva, turvallinen ja tarpeellinen.
Vaikka vaimot eivät olleet virallisia omaishoitajia, eivät heidän
puolisonsa olisi yksin voineet tulla. Kukin pyrki voimiensa mukaan
osallistumaan. Toinen auttaa kaveria ja iloinen yhdessäolo helpottaa kummasti. Koimme olevamme
paremmassa kunnossa niin henkisesti kuin fyysisesti, ja sosiaalinen
kanssakäyminen on auttanut solmimaan uusia ystävyyssuhteita.
Haluamme kiittää sosiaalijaostoa tällaisten viikkojen järjestämisestä.
Joukko kuntoutujia

Maaliskuussa Hopeaniemeen Vihtiin
Sosiaalijaosto järjestää Hopeaniemessä 7.-12.3.2010 virkistys- ja kuntoutusviikon (5 vrk).
Majoitus 2hh (eri maksusta 1hh lisä) sisältäen aamiaisen ja puolihoidon.
Pakettiin kuuluu kaksi 30 minuutin hierontaa ja yrttikylpy tai parafiini käsille tai jalkahoito.
Lisäksi talon viikko-ohjelma: (mm. ohjattu liikunta- ja vapaa-ajan ohjelma), rantasauna (savusauna) tiistaina, kuntosali, sisäsauna sekä harrastevälineet, kylpytakki ja lahjaksi kylpytossut.
Majoitus ja kaikki toiminnot – ulkoilua ja rantasaunaa lukuun ottamatta – sijaitsevat samassa talossa.
Tilaamme yhteiskuljetuksen. Matkustaa voi myös omin neuvoin.
Omakustannushinta veteraaneilta ja omaishoitajilta on 100 euroa, pulisoilta ja leskiltä 150 euroa.
Lähemmin Pertti Sirén puh. 044 0303 142
olivat kyllä erittäin vaatimattomat, sillä molemmat oopperat oli
modernisoitu. Carmen oli viety
Espanjasta Kuubaan, puettu kesämekkoon ja härkätaistelijasta tehty moottoripyöräilevä nyrkkeilijä. Vahvimmat aplodit sai
maalaistyttö Mikaela, jota esitti vaalean ruskeaksi paahtunut afrikkalaistyttö, nimeltään Pretty
Yende. Roolit, mikäli oikein kuulin, laulettiin ranskaksi – tekstitys
näyttämön yläkamanalla oli englanniksi.
Taikahuilukin oli modernisoitu,
ei tippaakaan egyptiläistä koreutta, vaan esiintyjät olivat arkiasuissaan. Pisin porukasta, Sarastro,
näytti kovasti tutulta ja äänikin oli

luja ja tuttu. Ohjelmalehtinen kertoi, että hän on Jako Rihanens –
tottakai Jaakkohan se olikin, nimi
Ryhänen vain oli käännetty latviaksi. Hänen saksankielensä oli
selvää ilman kamanaan heijastettua selitystäkin, matalimmat äänet vain tahtoivat hävitä orkesterin
pauhuun. Hän sai mahtavat aplodit, sillä siellä oli meidän lisäksemme pari muuta bussilastillista
suomalaisia. Ehkä vielä isommat
sai yön kuningatar, kiinalainen
laulajatar Sen Guo, jonka ääni kiipesi korkeuksiin, joskin oli mielestäni vähän raaka. Anteeksi. Ooppera kaikkineen oli hieno elämys,
musiikista me olimme tulleet nauttimaan.

Kotimatkalla
pysähdyimme
syömään lounasta Itämeren rannalle, Kablin niemeen tehtyyn ravintolaan, jonka nimi Lepanina tarkoittanee joutsenen nokkaa?
Paikka oli hieno, ruoka hyvää ja
sitä oli riittävästi. Jatkoimme Valgun kylään lähelle Raplaa, missä on kahden suomalaisen sotilaslentäjän kaunis muistomerkki.
Heidän koneensa syöksyi siellä maahan kesällä 1941. Lauloimme kaukana kotimaasta leposijansa saaneille sankareille ”Oi kallis
Suomenmaa” ja laskimme haudalle sinivalkeat kukkaset.
Teksti ja kuvat
Kalevi Kauranne
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Kiitos kuluneesta vuodesta
ja Hyvää Joulua!

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

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

Tapiolan Apteekki

Leppävaaran Uusi Apteekki

Kauppamiehenkatu 6
02100 Espoo
Puh. (09) 452 0130

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

BITRAC OY
www.bitrac.fi
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ma-pe 9.00 - 21.00
la
9.00 - 18.00
su
12.00 - 18.00

ESPOON SOTAVETERAANEILLE

Revontulen Fysioterapia
VETERAANIKUNTOUTUSTA

Hammaslääkäri
Maria Rehula

Revontulentie 8
02100 Espoo
Puh. (09) 455 3595

Kauppamäki 2, 02780 Espoo

LAKIASIOIDEN HOITOA

FYSIOTERAPIA
ANN-BRITT RAJALA

Puh. (09) 811 017

• Testamentit, perunkirjoitukset
• Kaikki perheen lakiasiat
Puhelin: 045-1115577 Ruusulankatu 19,
00250 Helsinki

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

MATINKYLÄN
HUOLTO OY

RAVINTOLA ALBERGA

Lakiasiaintoimisto Tuula Rainto Oy

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

E.M. Pekkinen Oy

Lounas-, tilaus- ja teatteriravintola
Leipurinkuja 2
Puh. 09-5123600

STIG WAHLSTRÖM OY
Hannuksentie 1
02270 Espoo

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

Puh. (09) 502 4400

Laadukasta kuntoutusta Karjalohjalla!
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.
KUNTOUTUSVARAUKSET:
Puh. 030 608 4288

Karjalohjan Kuntoutumiskeskus

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

km
Vain 90 tä ja
is
Helsing ta.
u
r
Tu s
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Tiukka 5000 metrin ratakävely päätyi saksalaisen
voittoon kolmen sekunnin erolla.

Väinö Rantio hopea, Gerhard Herbst kulta ja Horst Albrecht
pronssi.

Espoolaiset palkintopallille maailmanmestaruuskisoissa
Maailman Veteraaniurheiluliiton
maailmanmestaruuskisat pidettiin
Lahdessa 28.7.-8.8.2009. Kilpailuihin osallistui yli 5000 kilpailijaa
lähes 80 maasta. Loistavasti järjestetyt kisat olivat
Suomelle suuri menestys, mitaleja tuli kaikissa ikäluokissa enemmän kuin koskaan aikaisemmin.
Myös Espoo pääsi esiin. Es-

poosta kisoihin osallistui kaksi sotaveteraania sarjassa M 85. Lasse
Taiminen, entinen yleisen sarjan
moninkertainen Suomen mestari
pikamatkoilla ja 10-otteluissa sai
kultaa 4 x 100 m viestinjuoksussa, pronssia 10-ottelussa ja oli seiväshypyssä neljäs.
Väinö Rantio osallistui 5000
metrin ratakävelyyn, johon oli il-

moittautunut osanottajia Saksasta, Venäjältä, Intiasta ja Suomesta.
Väinö Rantio sai kovan loppukirikamppailun päätteeksi hopeamitalin uudella Suomen ennätyksellä. Rantio sai myös kultaa 4 x 400
metrin viestinjuoksussa.
Kuntoliikuntajaos nimesi Lasse
Taimisen Vuoden Urheilijaksi.
Seija Sihvola

Valistusjaosto oli kutsunut korkeimman hallinto-oikeuden presidentin
Pekka
Hallbergin
lokakuun 5. päivänä Tapiolan palvelukeskukseen selvittämään oikeusvaltion tukirakenteita.
Suomen
perustuslain
mukaan oikeusvaltiolla tarkoitetaan
lainalaisuutta, kaiken vallankäytön
sitomista lakiin. Mutta oikeusvaltio ei ole vain lakivaltio, vanhakantainen poliisivaltio eikä markkinoiden armoille jäänyt kilpailuvaltio.
Esitelmöitsijä vertasi oikeusvaltiota nelinurkkaiseen taloon:
l) Lainalaisuuden nurkassa lakien hierarkia perustuslaista, tavanomaisiin säädöksiin ja lopulta
markkinoiden soft law -normeihin;
2) vallanjaon nurkassa tasapainoa
etsien lainsäädäntö- ja tuomiovallan suhteista myös muihin nykyajan toimijoihin; 3) talon asukkaiden kannalta olennaisia ovat
oikeudet ja velvollisuudet, oikeusvaltiokehityksen kannalta ihmis18

ja perusoikeudet; 4 ) neljäs nurkka
on käytännössä olennainen: toimivuus. Talossa pitää olla pääsy sisään ja ulos (ovet), avoimuutta (ikkunat) ja pääsyä eteenpäin (hissit
tms.). Olennaista on kokonaisuus.
Toimiva turvallisuus ja oikeusjärjestelmä ovat myös kilpailutekijöitä Suomen selviytymisessä.
Suomessa ei ole valtiosääntötuomioistuinta oikomassa vääryyksiä. Sellainen on liittovaltioissa ja vanhoissa sosialistissa maissa
mutta ei pohjoismaissa ja vanhoissa oikeusvaltioissa, joissa perustuslaki on realistinen ja lähellä arkea. Valtiosääntötuomioistuin
politisoi tuomioistuinlaitoksen nimitysjärjestelmän
kautta ja hidastaa oikeuden saamista.
Esitelmöitsijä kertoi oikeusvaltio-periaatteen toteutumisesta Euroopassa, Aasiassa, USA:ssa ja
Afrikassa. Yksi esimerkkivaltio oli
Kiina, jossa 2004 perustuslaissa

erkki sipilä

Toimiva oikeusvaltio takaa
kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin

tunnustettiin yksityisen omistusoikeuden suoja ja säädettiin periaate,
että Kiina kunnioittaa ja turvaa ihmisoikeudet.
Hallbergin esitys ei ollut kuiva
oikeusesitelmä. Kuvaavaa sen eloisuudelle oli esitelmän päättyminen
Seitsemästä veljeksestä lainattuun
repliikkiin: ”Oikeus ja totuus kieppaisee viimein voiton monen konstin päästä.”
- NI

Suomalaisena sotaveteraanina Ruotsissa

Marja-Terttu (Tetta) Luostarinen on asunut viimeiset kolmekymmentä vuotta Ruotsissa
ja toiminut siellä Gustavsbergin suomalaisten sotaveteraanien yhdistyksessä Värdön kunnassa lähes Espoon etäisyydellä
Tukholmasta, sillä Värdö sijaitsee noin 20 km:n päässä pääkaupungista kuten Espookin Helsingistä. Tetta muutti hiljattain
takaisin Suomeen ja pääkaupunkiseudulle, missä asuu myös
hänen kaksi tytärtään ja lukuisat lapsenlapset. Lähinnä perheen painostuksesta hän palasikin takaisin kotimaahan, vaikka
Ruotsikin oli tullut hänelle hyvin
tutuksi ja läheiseksi noina vuosikymmeninä.
Tetta Luostarinen oli Ruotsiin
muutettuaan mukana työelämässä, mutta sotaveteraanityö merkitsi heti alun alkaen hänelle virkistävää henkireikää ja mieluista
harrastusta, joka eläkevuosina sitten vielä lisääntyi.
Veteraanityöstä Tetta sanoo, että
hän ”teki kaikkea”. On mielenkiintoista kuulla, mitä tuohon ”kaikkeen” sisältyi ja oliko veteraanityö
Ruotsissa merilaista kuin Suomessa vai löytyikö yhtymäkohtia meillä tapahtuvan toiminnan kanssa.
”Veteraanityö oli ja on siellä todennäköisesti aika pitkälle samanlaista kuin Suomessa: pidetään
kokouksia, järjestetään eri tapahtumia ja kerätään rahaa toimintaan”,
Tetta kertoo. ”Joitakin eroavaisuuksia luonnollisesti on. Uskoakseni Suomessa veteraanityö saa
enemmän esim. valtion ja kunnan
avustuksia kuin Ruotsissa. Tosin
me saimme mm. veteraanien kuntoutuslomia, jotka minäkin vietin
suomalaisessa kylpylässä. Ne käsittääkseni kustansi Suomen val-

tio.” Gustavsbergin yhdistyksellä
oli oma huoneisto, jossa veteraanit
kokoontuivat joka perjantai. Kun
veteraanien joukko kuitenkin vuosi vuodelta pieneni, oli siellä lopuksi Tetan lisäksi enää vain yksi
toinen jäsen. Kaksistaan heidän
ei kuitenkaan tarvinnut kokoontua, sillä yhdistyksellä on 60–70
innokasta kannattajajäsentä, jotka tulivat mukaan joka viikko, ja
he jatkavat siellä edelleenkin veteraanityötä. He kokoontuvat yhä
säännöllisesti perjantaisin ja heistä
koostuu nykyään myös yhdistyksen johtokunta.
Päätoimintamuotona olivatkin
jokaviikkoiset kokoukset, joissa
saattoi olla esitelmiä eri aiheista.
Niissä suunniteltiin myyjäisiä
ja kirpputoreja sekä juhlia, joilla
kerättiin rahaa toimintaan. Naiset
tekivät käsitöitä myyjäisiin, joita
varten kokoonnuttiin myös tekemään leivonnaisia ja ruokia. Karjalanpiirakat tekivät kauppansa
joka kerta. Perjantaisin tavattiin
tuttavia ja seurustelu oli vilkasta.
”Teimme myös paljon matkoja aivan kuten Suomenkin yhdistykset”, Tetta Luostarinen jatkaa.
”Kävimme mm. Virossa, Suomessa ja Ruotsin eri paikkakunnilla..
Pisimmän matkan, erittäin muistorikkaan, teimme Krimille. Ja tietysti vierailimme silloin tällöin
myös Tukholmassa.”
”Vuoden kohokohtia olivat itsenäisyyspäivän juhlat Suomen
suurlähetystössä, jonne veteraanit kutsuttiin in corpore. Erityisesti suurlähettiläs Talvitien aikana
ne olivat juhlavia ja ikimuistettavia iltatilaisuuksia. Lähetystössä
tarjottiin ruokaa ja juomaa, ja yhdessäolo oli hilpeää. Vanha Suomen lähetystöresidenssi oli hyvin
kaunis, hauska sinne oli mennä
parhaisiimme pukeutuneina. Sittemmin Suomen lähetystö muutti uuteen huoneistoon, jonne tuli
edelleenkin itsenäisyyspäivän kutsu sotaveteraaneille, mutta tarjoilua ei enää ollut, ja tilaisuus oli
päivällä. Sen sijaan suurlähettiläs
Alec Aallon aikana on ollut hyvää
musiikkiohjelmaa,”

Omat anniskeluoikeudet!

Tetta Luostarinen toimi monet
vuodet yhdistyksen sihteerinä ja
rahastonhoitajana, jopa varapuheenjohtajanakin. Siitä ajasta on
todistuksena pitkä rivi hyvin ansaittuja mitaleja.
”Erikoista ja Suomen veteraanitoiminnasta poikkeavaa lienee se,
että Gustavsbergin yhdistyksellä
oli ja on vielä edelleenkin anniskeluoikeudet, mikä merkitsee sitä,
että omissa tilaisuuksissamme,
juhlissa jne. voimme myydä viiniä
ja olutta, siis tosin vain jäsenille ja
kannattajajäsenille, joiden osuutta
kaikessa toiminnassa haluan vielä aivan erityisesti korostaa. Vuosikokouksessa valittiin aina myös
baarimestari, joka sitten hoiti eri
tilaisuuksissa alkoholin myyntiä.
Joulujuhlissa myytiin tietenkin lisäksi myös glögiä. Joulujuhlissa
esitettiin omaa ohjelmaa, tuli olluksi myös joulutonttuna!
Kaikessa touhussa olin mukana! Tanssia oli myös viikkokokouksissa ja tietysti juhlissa, etenkin
vuosijuhlassa, joka ajoittui keväälle. Kaiken kaikkiaan pidin Gustavsbergin veteraaniyhdistyksessä
mukanaoloa erittäin positiivisena kokemuksena ja muistelen noita aikoja ja sikäläisiä ystäviä mielelläni.”
Paljon olisi vielä kerrottavaa
Tetta Luostarisen Ruotsin vuosista, esimerkiksi arkipäivän asiat, elintarvikkeiden hintaerot yms.
Kiinnostaisivat allekirjoittanutta,
mutta lehtemme pienet tilat estävät niihin syventymisen. Toivotan
vain veteraanien puolesta lapsuudenaikaisen ystäväni sydämellisesti tervetulleeksi kotimaan veteraanikuvioihin.
Tetta Luostarinen sanoo, ettei hän ole vielä ennättänyt tutustua Suomen veteraanitoimintoihin
mutta aikoo kyllä liittyä häntä lähinnä olevaan yhdistykseen. On
tietysti mukava tutustua entisen
kotimaan veteraaniveljiin ja sisariin. Täkäläiset veteraaniedut houkuttelevat myös mukaan toimintaan.
Anja Katavisto
Kuva Nanna Katavisto
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EERO SILLANPÄÄ

Suomalainen sisu
Me suomalaiset olemme sisukasta kansaa. Muistamme usein mainita siitä ainakin ulkomaalaisille
vieraillemme. Esimerkkejä kovasta sisustamme riittää: Saarijärven
Paavon sisukas työ ainaista hallaa vastaan, Paavo Nurmen mahtava urheiluhistoria ja tuhansien
huippu-urheilijoiden ikimuistettavat kisat. Sotakorvauksien maksu
ja sotiemme unohtumattomat urotyöt. Nämä jo riittäisivät todistamaan väitteemme todeksi, jos niitä nyt joku epäilisi. Nyt haluaisin
kuitenkin kertoa sisunnäytteestä,
jota ei ole koskaan kerrottu, vaikka se on mielestäni kertomisen arvoinen.
Olin jälleen päässyt kuntoutusjaksolle Kaunialaan. Muutama
päivä kului tutustumisessa taloon
ja talon rutiineihin. Samalla tutustuin myös huonekaveriini, jonka
tarinan haluaisin kertoa. Eräänä iltana katsoessani iltauutisia osastomme oleskelutilassa, hän rullasi tuolinsa viereeni ja uutisten
jälkeen aloimme tarinoida. Juttelimme niitä näitä, kunnes asiat ja
muistot painuivat sotaan ja ihmiskohtaloihin siellä. Hän alkoi kertoa omaa tarinaansa.
Olin 20-vuotias, kun jatkosota
alkoi. Olimme palvelleet asevel-

vollisena noin puoli vuotta, joten
jouduimme heti eteen, olimmehan
jo oppimme saaneet. Vuosi -41 kului pitkälle syksyyn Kannaksen
taisteluissa. Sieltä meidät siirrettiin itään. Taistelut jatkuivat tauotta pitkälle vuoteen -42. Olimme
Seesjärvellä, kun minun elämäni
muuttui, voi sanoa minun helvettini alkoi. Etenimme harvahkossa männikössä, lähdin ylittämään
pientä poluntapaista, kun maailma
räjähti. Olin astunut miinaan.
Muutamaan päivään en tiennyt
mistään mitään, vähitellen aloin
aistia kivun, raastavan helvetillisen
kivun, jonka paikkaa en edes kyennyt määrittelemään. Viikkojen vieriessä käsitin olevani sairaalassa ja
ympärilläni häärivät ihmiset sairaanhoitajiksi. Ajanpyörän pyöriessä käsitin olevani torso, ikuisesti
pyörätuoliin sidottu ihminen, jolta puuttuu molemmat jalat, toinen
reidestä ja toinen nilkasta poikki.
Tämän lisäksi vasen käsi jokseenkin käyttökelvoton sekä vasen korvalehti poissa.
Puolitoista vuotta kului sairaalassa. Kyllä ne lääkärit yrittivät
parhaansa, mutta eivät ne minulle
uusia jalkoja osanneet tehdä. Tekojalkoja kyllä yriteltiin, moniakin. Kun aika heidän mielestään
oli sopiva, jouduin hoitokotiin.
Minulle alettiin opettaa erilaisia
käsitöitä, suutarin- ja räätälintöitä,
korintekoa. Mikään ei käynyt, ei

Puolustusvoimien
tulevaisuuden
haasteet
Suomeen ei tällä hetkellä kohdistu mitään uhkaa, mutta kukaan
ei tiedä, mikä tilanne on kymmenen vuoden kuluttua, muistutti
pääesikunnan päällikkö, kenraaliluutnantti Markku Koli valistusjaoston
maanantaiesitelmässä syyskuun 28. päivänä Tapiolan
palvelukeskuksessa. Itämeren kaasuputkikaan ei ole Kolin mukaan
sotilaallinen uhka.
Kriisinhallinta tulee yhä tärkeämmäksi. Tehtävät tulevat myös
entistä vaativammiksi, mm. tappioriski lisääntyy. Siitä koituu va20

rustustasolle suurenevia haasteita. Kansainvälinen virka-apu, tuki
muille viranomaisille ja globaali
riippuvuus lisääntyvät.
Puolustusvoimilta vaaditaan tulevaisuudessa yhä korkeampaa
teknologian tasoa.
- NI

kiinnostanut, olin maailman murjoma mies, yksin. Missä olivat ne
terapeutit, joita nykyisin on joka
pojan lohduttajana, jos sormi on
vähän pipi. Pappi joskus tuli, mutta en jaksanut häntäkään kuunnella. Aloin juoda, join kaiken viinan
mitä irti sain. Monta puukorkkista kirkasta siinä tyhjennettiin. Onneksi jossain vaiheessa huomasin,
että löytyy parempiakin tapoja tappaa itsensä .
Minulle suositeltiin Invalidien
Ammattiopistoa ja siellä hammasteknikkolinjaa. Jos sisu ja taito riittäisi voisi siinä työssä elättää itsensä. Jollakin tavalla se työ kiinnosti.
Kolmen vuoden kuluttua olin valmis ja pääsin heti erääseen firmaan
töihin .Viihdyin siellä ja olin heillä melkein kuusi vuotta. Olin saanut elämästä kiinni ja aloin miettiä: jospa alkaisin omiin hommiini,
perustaisin oman firman. Pankki suhtautui mukavasti esityksiini ja niin aloin yksityisyrittäjäksi. Tein pitkiä päiviä ja yritin pitää
laadun ja toimitusajat sataprosenttisesti. Onnistuin, sain vakituisia
asiakkaita, töitä riitti. Uskalsin ottaa lisää lainaa, rakennutin omakotitalon, ison, jossa oli tilaa minun
työhuoneelleni. Tein töitä hullun lailla, sain lainani maksetuksi. Olin seitsemänkymmenen, kun
lopetin työni. Olen näyttänyt yhteiskunnalle ja ennen kaikkea itselleni, mitä mies voi tehdä vajavaisuudestaan huolimatta, jos vain
sisua riittää.
Olin kuunnellut hiljaa hänen tarinansa. Meillä kaikilla Suomen
jälleenrakentajilla on oma tarinamme, mutta uskoisin, että hänen
tarinansa on huippu. Täytyy olla
melkoinen sisupussi, kun hänen
tilanteessaan alkaa rakentaa elämäänsä ja jaksaa kuten hän. Kaunialan osastoilla kuulee tuhansittain tarinoita, tämä oli niistä eräs.

Kirjallisuus

“Rötösherrojen”
rökittäjä tyttären
silmin
Meri Vennamo: Lähikuvassa
Veikko Vennamo. 184 s. Otava.

Veikko Vennamo (1913-1997) oli
ärhäkkä valtaapitävien arvostelija.
Hänen paatoksellisissa puheissaan
saivat kyytiä niin “seteliselkärankaiset” poliitikot kuin “rötösherratkin”. Ainutlaatuinen näytelmä
nähtiin kerran eduskunnassa, kun
vahtimestarit kantoivat Vennamon
ulos. Eräät Vennamon iskulauseet,
kuten “kyllä kansa tietää” muistetaan vieläkin.
Vennamon julkinen puoli tuli
tutuksi, mutta yksityishenkilönä
häntä on tunnettu hyvin vähän.
Meri Vennamo piirtää isästään
lähikuvan perheen parissa. Tyttären mukaan isä uppoutui työhönsä myös kotona täysin voimin ja
dominoi siten perheen elämää.
Munkkiniemessä sijainneen kodin
täytti äidin kirjoituskoneen jatkuva
rätinä, kun hänen oli isän sihteerinä hoidettava laaja kirjeenvaihto ja
kirjoitettava isän puheita ja lehtiartikkeleita. Koti muuttui pelkäksi
politiikan teoksi. Äiti odotti lapsil-

Pikapuhelu

Veteraani oli ollut kirkossa vietetyissä
syntymäpäiväseuroissa
ja kuullut lauluyhtyeen esittävän
Unto Monosen Satumaa-tangon.
Sitä kuunnellessa veteraani oli
muistellut, että tango oli ollut ehdolla nykyiseen virsikirjaankin.
Hän on pyytänyt selvitystä, onko
muistikuva oikea.

ta kärsivällisyyttä ja hyvää käytöstä, sillä isä pillastui tolkuttomasti pienestäkin asiasta, joka ei ollut
hänen mielensä mukaista. Mököttely oli kuin uhmaikäisen nuoren
käytöstä.
Meri Vennamo kuvaa isäänsä
rehellisen avoimesti. Hän jaksaa
myös ymmärtää tulisieluista isäänsä ja arvostaa hänen työtään kar-

Professori Pentti Lempiäinen virsikirjakomitean puheenjohtajana
muistaa, että Satumaa ei ollut komiteassa pohdittavana. Jälkeenpäin
kyllä on näkynyt toivomuksia, että
laulu vielä joskus virsikirjaan lisättäisiin.
Voisiko niin tapahtua?
Ei se ole muistini ja arvioni mukaan virren tapainen. Onhan myös
toivottu, että Veteraanin iltahuuto -laulu pääsisi virsikirjaan. Olen
sitä joskus kuunnellut levyltä, mutta ei sekään ole virrenomainen.

Yleisradion poliittisissa keskusteluissa puheenjohtaja joutui koville,
kun Vennamo pääsi vauhtiin. Kuva
Pienoisparlamentin istunnosta
8.11.68. Niilo Ihamäki tarjoaa kahvia Tyyne Leivo-Larssonille, Vennamo odottaa.

jalaisen siirtoväen ja vähäosaisten
ihmisten hyväksi.
Niilo Ihamäki

- Sastamalan seurakunnassa
kirkkoherra kielsi Veteraanin iltahuudon veteraanin siunaustilaisuudessa. Mitä mieltä siitä
olette?
Kirkkoherrahan päättää, mitä kirkossa puhutaan ja esitetään. Veteraanin iltahuuto on kuitenkin monille veteraaneille hyvin rakas
laulu, joten sen soisi heidän siunauksessaan kyllä kuuluvan.
Niilo Ihamäki
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Avokuntoutusta, silmälaseja, jalkahoitoa ...
Miten, kenelle?

Vuosien saatossa on yhdistyksemme sosiaalijaostolle muodostunut hallituksen valvonnassa toki - mittava tukirakennelma, jonka avulla
pyritään edesauttamaan veteraanijäsentemme kunnon ylläpitämistä
ja mahdollisuutta pystyä asumaan
ja viihtymään kotona mahdollisimman pitkään.
Ensimmäinen ja ehdoton tuen
myöntämisen edellytys on, että
anoja on Espoon Sotaveteraanit
ry:n varsinainen jäsen.
Kaikkien tarjolla olevien tukien
saamiseen ovat oikeutettuja yhdistyksen espoolaiset (keräysvaroin
myös kauniaislaiset) jäsenet, joilla on RS, RP tai MR-tunnus, kuitenkin vain vuosittain päätettävään
euro-määräiseen enintään-rajaan
asti. Lisäksi osittaiseen, harkinnanvaraiseen tukeen on oikeutettu myös
- viranomaisen hyväksymä veteraanin omaishoitaja
- vammaiselle ehdottomasti tarpeellinen tukihenkilö
- veteraanin puoliso, joka on
myös yhdistyksen jäsen
- veteraanin leski, joka on yhdistyksen jäsen ja jonka edesmennyt puoliso on kuollessaan ollut
yhdistyksen jäsen
- yhdistyksen jäsen, joka toimii
jatkuvassa, aktiivisessa vapaaehtoistyössä yhdistyksen hyväksi.

Älä luovuta
Tuttavani Helsingistä, kaksi vuotta nuorempi veteraani, soitti ja kysyi, miten ambulanssi hälytetään.
Neuvoin häntä, mutta hän sanoi
ei voivansa odottaa poliklinikalla.
Lohdutin, että saahan siellä maata
sängyssä ja odottaa verikokeitten
tuloksia. No, hän tilasi sitten taksin ja meni Mehiläiseen. Hänellä
oli sitä eläkettä runsaasti.
Kotiuduttuaan hän valitti väsymystä –ettei hän jaksa muuta kuin
maata. Yritin kannustaa häntä ostamaan nyt ainakin vehnänoraspulveria luonnontuotekaupasta,
niin se piristää. Hän kysyi, käve22

Mistä rahat?

Rahanlähteitä ovat
- avokuntoutusmääräraha, jonka Espoon kaupunki vuosittain
myöntää
- keräysvarat, joita ovat yhdistyksen saamat osuudet Espoossa
ja Kauniaisissa veteraanien hyväksi suoritetuista keräyksistä
- veljesapuvarat, jotka muodostuvat yksityishenkilöiden tekemistä testamentti- tms. lahjoituksista, taksvärkkikeräyksistä
ja seurakuntien lahjoituksista,
Käcklund-rahaston korkotuotoista ja vähäisistä muista talletuskoroista.

Tukimuodot ja vuotuiset hen
kilökohtaiset tukimäärät

Kaikkien eri henkilökohtaisten tukien yhteismäärä v. 2009 on ollut
enintään 800,- euroa. Käytetyt tuet
tilastoidaan henkilöittäin. Enimmäismäärän täyttymisen jälkeen
mahdollisesti anottu tuki joudutaan eväämään. Yhdistys ilmoittaa
siitä anojalle.
- avokuntoutusmäärärahasta
maksetaan ainoastaan RS, RP tai
MR-tunnuksen omaavan espoolaisen veteraanin fysikaalisen
hoidon kustannuksia. Vuotuinen
enimmäismäärä on 400,- euroa
ja se maksetaan Kela-korvauksella vähennetystä laskun loppusummasta

lenkö minä ulkona. Myönsin kävelleeni sinä päivänä. Hän kysyi,
käytänkö keppiä. Myönsin.
– Mistä niitä saa?
– Terveyskeskuksesta. Omani ostin kyllä Stockmannilta.
– En minä tahdo käyttää keppiä.
Olen nojannut mieheni kainaloon.
No, meikäläisellä ei enää ole miehen kainaloa.
Tahtoisin kannustaa, että älkää
jääkö sänkyyn makaamaan, vaan
liikkukaa. Kuka sänkyyn asettuu,
ei siitä jaksa nousta.
Kehoitin häntä pyytämän veteraanikuntouttajaa itselleen, niin
hän voisi auttaa liikunnassa.
Helmiriitta Honkanen

- veljesapuvaroin tuetaan silmälasihankintoja kerran kahden
vuoden aikana enintään 250,eurolla sen jälkeen, kun Espoon
kaupunki on maksanut luvatun
100,- euroa
- perustelluista syistä kolme (3)
jalkahoitolaskua vuodessa sen
jälkeen, kun Espoon Espoon
kaupunki on maksanut lupaamansa 3 ensimmäistä hoitoa
vuodessa
- keräysvaroja ohjataan sekä
koti- että ulkomailla tapahtuviin muihin avokuntoutuksiin.
Jaettavan tuen enimmäismäärä
on veteraanitunnuksen omaavalle enintään 400,- euroa anojaa
kohti vuodessa ja muille tukeen
oikeutetuille puolet edellä kerrotusta. Järjestettävistä kuntoutusmatkoista ilmoitetaan yhdistyksen omassa lehdessä
- Lähimmäisapu ry:ltä saatavaa
siivousapua ja Kaunialan sairaalalta saatavaa siivous- ym.
avustajatoimintaa varten myönnetään RS, RP ja MR-veteraaneille pyynnöstä enintään 6 kpl
25,- euron arvoisia maksusitoumuksia per vuosi
- Keräysvaroista
myönnetään
vielä ryhmätukea mm. virkistystapahtumien, Palstarinteen
kesäpäivien, teatterimatkojen tilausbussikuljetuksiin jne. Tätä
tukea ei sisällytetä henkilökohtaisten tukien yhteismäärään.

Sitä sun tätä

Kulloinkin myönnetyn tuen maksupäivä määrää sen, minkä vuoden
tukikiintiötä kulutetaan. Jos veteraani saa fysikaalista hoitoa esim.
joulukuussa ja lasku tulee sosiaalijaoston maksettavaksi seuraavan
vuoden tammikuussa, tuki pienentää alkaneelle vuodelle sovittuja
tuen enimmäismääriä.
Tässä vaiheessa vuotta 2009 marraskuussa - näyttää siltä, että
tukikatot pysyvät vuonna 2010 pian
päättyvän vuoden tasossa. Jos muutoksia joudutaan tekemään, niistä
kerrotaan jäsenille yhdistyksen lehdessä sosiaalijaoston sivulla.
Terveyttä ja vireyttä toivottaen
Sosiaalijaosto

Fil.tri LASSE LEHTINEN:

Kaikki interreilaajat eivät ehkä
ole huomanneet, että keskellä
Eurooppaa on Balkan, jossa vielä muutama vuosi sitten sodittiin
ja jotkut sikäläiset massamurhaajat ovat edelleen pakosalla. Alttius väkivallan käyttöön
ei ole mihinkään hävinnyt tästäkään maanosasta, totesi fil.tri
Lasse Lehtinen maanantaiesitelmässään marraskuun 9. päivänä
Tapiolan palvelukeskuksessa.
EU ei ole läheskään täydellinen järjestelmä, mutta ihmiset Aasiassa, Afrikassa, Etelä-Amerikassa ja Lähi-idässä saattaisivat haluta
vaihtaa osia meidän kanssamme.
Monet haluavat tulla EU-paratiisiin vaikka oman henkensä kaupalla.
Jos
saksalaiset,
ranskalaiset, britit ja puolalaiset voivat sopia asioista keskenään, niin jonakin päivänä sen voivat ehkä tehdä
myös israelilaiset ja palestiinalaiset. Turkkilaisten ja kreikkalaisten
sopu on jo näköpiirissä EU:n ansiosta.
Paljon puhuttu Brysselin byrokratia tulee tietenkin paljon halvemmaksi kuin sotiminen. Euroopan parlamentin vierailut
Strassbourgissa kerran kuussa
maksavat saman verran kuin yhden panssariprikaatin ylläpito rauhan aikana.
Maailmanpankin listalla Suomi on varakkaiden valtioiden kärkijoukossa. Kansallisomaisuutta
meillä on noin 70 000 euroa asukasta kohti. Rikkaimmat valtiot sijaitsevat yleensä alueilla, joissa ei
ole mainittavia luonnonvaroja.
Itse asiassa öljy, kaasu, kulta ja
timantit näyttävät olevan uhka demokratialle. Vain yläluokka voi
hyvin niissä maissa, joille on siunaantunut raaka-aineita. Yleensä
ne ovat jonkin asteisia diktatuureja. Norja on ainoa tunnettu poikkeus.
Hyvä koulutus, vähäinen korruptio ja valtiollinen turvallisuus ovat tekijöitä, jotka kasvattavat kansakunnan kilpailukykyä

ja sitä’ kautta elintasoa. Maailman kahdentoista rikkaimman
maan joukossa on peräti kahdeksan EU-maata. Yhdessäkään demokraattisessa valtiossa poliisi ei
ryöstä omia kansalaisiaan.
Inflaatio on pysynyt euroalueella hyvin kurissa, vaikka jotkut talousviisaat ennustivat yhteisvaluutan johtavan katastrofiin. Muiden
mukana suomalaiset kuluttajat
ovat tästä hyötyneet alhaisina korkoina.
EU on vaikeuksistaan huolimatta menestystarina, joka kelpaa esimerkiksi riitojen repimälle
maailmalle. Olemme vain sokeita
huomaamaan saavutuksemme emmekä osaa myydä niitä omille kansalaisillemme.
EU:ta voi verrata polkuyörään,
jonka on oltava jatkuvassa liikkeessä, jottei se kaatuisi. Siksi keskinäisen kilpailun avaamista on
jatkettava, jotta syntyisi uusia työpaikkoja niiden sijaan, jotka joka
tapauksessa menevät halpamaihin.
Miten Eurooppa voisi maanosana
kilpailla Aasian ja Yhdysvaltojen
kanssa, jos se ei edes omalla alueellaan pysty samaan?
Joillekin vauhti on kuitenkin jo
nyt liian kova. Laajeneminen pelottaa. ”Nyt kun minä olen päässyt
mukaan, uusia jäseniä tässä klubissa ei tarvita”, muuan rotary sanoi
vastaavassa tilanteessa.
Ironista on, että samat tahot, jotka aikoinaan moittivat Neuvostoliittoa ja kommunismia, olivat
huolissaan itäeurooppalaisten tulosta Länsi-Euroopan työmarkkinoille, kun Berliinin muuri oli
kaadettu sekä tosiasiassa että henkisesti.
Tulokset kuitenkin puhuvat puolestaan. Myös EU:n laajentuminen on osoittautunut taloudelliseksi menestykseksi. Koko maanosan
talous on kasvanut ja kaupankäynti vilkastunut tavalla, jota ei kuusi vuotta sitten uskallettu edes ennustaa.
Eurooppaan – niin kuin Suomeenkin – on taantuman vaiku-

erkki sipilä

Jos EU:ta ei olisi, se pitäisi keksiä

tukset huomioon ottaenkin toistaiseksi syntynyt enemmän uusia
työpaikkoja kuin vanhoja lopetettu.
Vanhat jäsenmaat ovat hyötyneet investoimalla uusien maiden
kasvaville markkinoille. Tallinnassa näkee yhdellä vilkaisulla suomalaisyritysten invaasion: kaikki suomalaiset keskusliikkeet ovat
siellä, samoin Stockmann, Rautakirja ja Neste. Lemminkäinen vetää asvalttia koko Baltiaan.
Ilmankos Viron komissaari
Siim Kallas taannoin totesi, että
Viro haluaa nopeasti EU:n nettomaksajaksi, sillä ”ne ovat rikkaita
maita”.
Meillä hyvinvointivaltion malli toimii, mutta avoimessa markkinataloudessa. Enemmistö kansalaisista ei suuremmin välitä, miten
EU toimii, kunhan asiat jotenkuten hoidetaan. Sen sijaan yksityiskohdat ärsyttävät, sillä ne näyttävät aina uhkaavan jonkin ryhmän
tai kansallisuuden nk. saavutettuja etuja.
JOS EU:ta ei olisi, se pitäisi
keksiä, tiivisti Lasse Lehtinen esitelmänsä, jota kuulemaan oli saapunut 160 veteraania.
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Vierailu Helsingin Taidehalliin, Nervanderink. 3,
torstaina 11. helmikuuta 2010 klo 13.00
Export-Import -näyttelyyn
		 ”Berliini, NewYork, Lontoo, Pariisi, Istanbul,
		 Tokio, Madrid, Hong Kong, Helsinki...
		 Maailma kutsuu suomalaisia taiteilijoita
		 ja Taidehalli kutsuu heidät takaisin!”
Hinta:
		 - tammenlehväveteraani ilmainen
		 - muut osallistujat 5,50 €
		 Vierailu on opastettu.
		 Mukaan mahtuu 20 osanottajaa.
Varaukset Anna-Liisa Laurila 050-563 7799

niilo ihamäki

Kulttuurijaoston ohjelmia keväälle 2010
1.

Teattereita suunnitteilla helmi- ja maaliskuulle:
2.
Aleksanterin Teatteri, (vanha Ooppera Bulevardilla)
		 Nikolai Gogol: Mielipuolen päiväkirja
		 Esittäjä Martti Suosalo
Varaukset: Eeva Kalin 040-7568219

3.
Suomen Kansallisteatteri, Willensauna
		 Eugene O’Neill: Pitkän päivän matka yöhön
		 Eero Aho, Terhi Panula, Esko Salminen
Varukset: Eeva Kalin 040-756 8219
4.
Suomen Kansallisooppera
		 keskiviikko 7.4.2010 klo 19.00
		 Giuseppe Verdi: Naamiohuvit
		 Verdi sai aiheen kuningas Kustaa III:n murhasta.
		 Vilppu Kiljusen ohjauksessa ollaan nykypäivän
		 politiikan maailmassa.
Hinta:
		
- tammenlehväveteraani 14 € ,
		 - eläkeläinen 63 €
Varaukset: Lotta Riisalo 412 8948

5.

Saarenmaan Rüütli-kylpylään Kuressaaren kaupunkiin
su-su 11.–18.4.2010. Tammenlehväveteraanit ovat etusijalla.
Uutta: Bussikuljetus Tapiolan Hotelli Gardenin edestä laivalle, samalla bussilla Tallinnan satamasta kylpylä Rüütliin.
Sosiaalijaosto tukee lähtijöitä.
Varaukset: Anna-Liisa Laurila 050-563 7799
Huom! Mahdolliset muutokset, lisätiedot ja tarkennukset
ovat Länsiväylän veteraanipalstalla ja maanantaiesitelmien
yhteydessä Tapiolan palvelukeskuksessa sekä seuraavassa
Espoon Sotaveteraani -lehdessä. Seuraa tiedotuksia!
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Talvisodan rauhanpäivä pysyy mielessä
Talvisotaan liittyvät muistelut palauttavat Perkkaalla asuvan Antti
Hakalan mieleen maaliskuun 13.
päivän 1940.
- Kotini oli Tampereella ja kävin Tampereen Suomalaista Yhteiskoulua. Koulupäivän jälkeen
menin usein suojeluskunnan esikuntaan auttamaan lähetin tehtävissä. Piti kuljettaa kuriirina kirjeitä ja toimitella muita asioita.
Kaduilla oli joskus vaarallista,
kun kaupunkia pommitettiin - olihan Tampere iso teollisuuskaupunki ja tärkeä rautatieasema.
Talvisodan rauhanpäivä jäi Antti Hakalan mieleen pysyvästi.
- Lehtori Veikko Tarmio ilmoitti aamupäivällä, että sota päättyy
huomenna, ja kun on rauhanpäivä,
menemme laulamaan radioon Finlandia-hymnin. Harjoitteluun oli
vain vähän aikaa. Lauluesitys lähetettiin hotelli Tammerin juhlakerroksesta. Meitä oli parikymmentä
poikaa ja kun kello oli kaksitoista,
lauloimme Finlandiasta kaksi ensimmäistä säkeistöä. Jälkeenpäin
kuulimme, että monet olivat kuunnelleet liikuttuneina, itku silmässä,
kun me kirkkain pojanäänin lauloimme: ”Oi, Suomi, katso sinun
päiväs koittaa, yön uhka karkoitettu on jo pois, ja aamun kiuru kirkkaudessa soittaa kuin itse taivahan
kansi sois. Yön vallat aamun valkeus jo voittaa, sun päiväs koittaa,
oi synnyinmaa.”
Lähetin tehtävistä jäi yksi erityisesti mieleen.
- Minulle annettiin suuri kirjekuori, joka oli määrä viedä Tampereen asemalle. Ohjeen mukaan
junasta astuu korkea-arvoinen upseeri, jonka tuntee monista kunniamerkeistä. Silloin lähettipoika käsitti suorittavansa tärkeää tehtävää.
Antti Hakala kuuluu sotilaspoikana Espoon Sotaveteraaneihin.
Niilo Ihamäki

Päiväretkiä
veteraaneille

Mieleni tekee perunapuuroa
Minun mummoni laittoi maukasta
puuroa, jota hän sanoi perunapuuroksi. Perunoista hän sitä tekikin.
Se oli erinomaisen hyvää. Nyt minun tekee vielä mieleni sitä, mutta minulla ei ole hajuakaan siitä,
miten se tehdään. Voisiko toimitus
auttaa?
Unto

Toimitus onnistui kaivamaan vanhan ohjeen, jonka sanottiin olevan perunapuuron valmistusohjeet. Tässä ne ovat: Tarvitaan kilo
jauhoisia perunoita, 11,5 litraa vettä, 4-6 dl ruisjauhoja, suolaa maun
mukaan ja voita.
Perunat kuoritaan keitetään ja soseutetaan. Perunasurvos kaadetaan
kattilaan, johon on jätetty puoli litraa keitinvettä. Survos kiehautetaan
ja sekaan vatkataan ruisjauhot. Annetaan hautua miedolla lämmöllä
noin puoli tuntia. Välillä sekoitetaan
ja maustetaan lopuksi suolalla. Tarjotaan maidon ja voisilmän kera.

Kissa pöydälle
Kun hankaliin asioihin halutaan
selvyys, sanotaan, että nostetaan
kissa pöydälle. Mistähän tuollainen sanonta mahtaa johtua?
Martti
Erään selityksen mukaan kissanpentu nostettiin pöydälle ennen
sen luovuttamista, jotta pennun sukupuoli selviäisi.

Ydinasevaltioista on kysymys
Minulta on jäänyt mieleen painamatta, mitkä valtiot ovat ydinasevaltioita.
Amerikka ja Venäjä tietenkin, mutta mitä muita onkaan? Asia kiinnostaa vallankin nyt, kun Pohjois-Korea
uhittelee
omalla
ydinohjelmallaan.
Aarne

Hyvää päivää kirvesvartta
Viime lehdessä oli tähän sanontaan
yksi selitys. Arnold Stubin on lähettänyt toisenlaisen selityksen sanonnan alkuperästä: ”Selityksenä
olen kuullut, että huonokuuloinen
mies oli verstaalla veistämässä kirvesvartta, kun sisään astui vieras
toivottaen hyvää päivää. Veistäjä
arveli, että tulija kysyi mitä hän oli
tekemässä, ja vastasi kirvesvartta.”

Espoon seurakuntayhtymä on vuosikymmenien ajan tukenut sotiemme veteraaneja.
Veteraanijärjestöille on jaettu
varoja seppeleiden viemiseen veteraanien haudoille. Veteraanikuoro on vuosittain pitänyt maksutta
harjoitusleirejä seurakuntien leirikeskuksissa. Aikaisempina vuosina niissä pidettiin myös veteraanien yhteisiä leirejä.
Veteraanien kunnosta ja korkeasta iästä johtuen nykyisin niihin
tehdään vain päiväretkiä.

Vuoden 2010 aikana retkiä
on seuraavasti:

Talviretki Velskolaan tiistaina
16.2. klo 9.00 Kivenlahdesta Ankkurin pysäkiltä. Ajo Olarin, Tapiolan, Leppävaaran, Viherlaakson
ja Espoon keskustan kautta. Paluu
samaa reittiä.
Kevätretki Hvittorpiin torstaina
27.5. klo 9.00 Espoon asemalta.
Kesäretki Hilaan torstaina 26.8.
klo 9.00 Espoon asemalta.
Ruskaretki Hilaan torstaina
14.10. klo 9.00 Espoon asemalta.
Espoon asemalta lähdettäessä ajetaan Viherlaakson, Leppävaaran, Tapiolan, Olarin ja Kivenlahden ankkurin pysäkin kautta.
Bussiin voi nousta reitin varrella
olevilta pysäkeiltä.
Päivän ohjelmassa on ulkoilua.
Lounas, minkä jälkeen voi ottaa pienet nokoset, yhteinen ohjelmahetki ja päiväkahvit. Retkillä on mukana veljespappi Martti Toivanen.
Retket ovat kaikille sotiemme veteraaneille maksuttomia. Ilmoittautumiset noin viikkoa ennen retkeä
Kerttu Rajalalle, puh. 466 151.
Martti Toivanen

KIITOS
Valtiot, joiden ydinaseohjelmat
tiedetään, ovat seuraavat: Venäjä,
Yhdysvallat, Kiina, Ranska, Britannia, Israel, Intia ja Pakistan. Iranilla ja Pohjois-Korealla epäillään
olevan ydinaseohjelma.

Espoon Sotaveteraanit ry kiittää jäsentämme E. K. Heikkilää lahjoituksesta, joka mahdollisti 50-v. juhlanumeron
hienon moniväripainatuksen.
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Lottajohtaja Fanni Luukkonen

Opinnot
Fanni kävi Oulussa kansakoulun ja
tyttökoulun, josta hän siirtyi Helsinkiin Jatko-opistoon, missä valmistuttiin oppikoulun opettajaksi.
Koska hän halusi kansakoulunopettajaksi, hän siirtyi Raahen seminaarin hospitanttiluokalle ja
valmistui vuonna 1906.
Suomen naiset ryhtyivät ensimmäisen kerran joukolla ottamaan
osaa poliittiseen elämään ja siihen henkiseen maanpuolustukseen,
mitä oikeustaistelu tosiasiassa merkitsi. Vuonna 1899 julkaistu Helmikuun manifesti teki Jatko-opiston
nuoreen naisjoukkoon niin voimakkaan vaikutuksen, että he pukeutuivat koko kevään mustiin. Tätä
ensimmäistä voimakasta isänmaallista paatosta seurasivat sitten routavuosien jatkuvat tapahtumat aina
vuoden 1905 suurlakkoon saakka.
Varhaislapsuudesta oli peräisin, lähinnä äidin vaikutuksesta syvä uskonnollisuus, joka heijastui kaikista hänen myöhemmistä puheistaan
ja kirjoituksistaan. Raittiusharrastus pohjautui lapsuuskokemuksiin
isän alkoholinkäytön takia.
Oulu
Valmistuttuaan kansakoulunopettajaksi hän palasi kotikaupunkiinsa Ouluun, missä hän toimi opettajana 1906-1912. Fanni Luukkosen
erinomaisesta toimeliaisuudesta ja
opetustaidosta kiiri tieto Helsinkiin Koulutoimen ylihallitukseen
asti. Fanni Luukkosta kehotettiin
hakemaan Sortavalan seminaarin
tyttöharjoittelukoulun yliopettajattaren virkaa. Hänet nimitettiin
ainoana täysin hakukelpoisena ja
kykenevänä hakijana tammikuussa
1913. Saatuaan virkavapautta Ou26

lusta hän muutti Sortavalaan maaliskuussa ja ryhtyi hoitamaan virkaansa huhtikuussa.
Sortavala
Fannin äiti Sofia muutti tyttärensä
luo ja Yrjö-veli, joka opiskeli Helsingin yliopistossa, muutti siskonsa luokse Sortavalaan. Aikaan sisältyivät sortokausi ja vapaussota.
Seminaarissa oli vallalla voimakas isänmaallinen henki. Kenraalikuvernööri Seyn halusi lopettaa
seminaarin ja perustaa sen tilalle venäläisen seminaarin. Venäjän
kieli tuli pakolliseksi 1916. Vallankumous 1917 kumosi laittomuudet. Siperiaan karkotettu rehtori Relander palasi takaisin kotiin.
Johtajatar Luukkonen oli määrätty
kesäkuun 13. päivänä 1917 Sortavalan kaupungin elintarvikelautakunnan kanslian hoitajaksi ja komennus jatkui sitten seminaarityön
keskeydyttyä pitkään.
Helmikuun 19. päivänä 1918
sanomalehti Laatokan uutisessa kerrottiin äänivaltaisten naisten
kokouksesta. Puhetta johti johtajatar Fanni Luukkonen. Nämä naiset kuuluivat porvarillisiin puolueisiin. He päättivät ”täkäläisten
naisten puolesta” tarjoutua käytettävissään olevin keinoin avustamaan Sortavalan suojeluskunnan
toimintaa. Fanni Luukkosen koti
oli jo näihin aikoihin eräänlainen
”lottakanttiini”, jossa vanha rouva Luukkonen odotteli kahvipannu
kuumana seminaarialueelle majoitettuja ja sieltä rintamalle lähteviä
sotapoikia. Sofia-äidille pojat saivat haastaa huoliaan. Vapaussodan
aikana naiset toimivat avustus- ja
huoltotehtävissä.
Seminaari pääsi alkamaan elokuun lopulla ja harjoituskoulun sisäänkirjoitus oli 1. päivänä syyskuuta 1920. Sortavala oli jossakin
mielessä asioiden keskipisteessä
enemmän kuin Oulu. Itärajalla oli
laillista ja laitonta toimintaa.
Lottatyön alku
Fanni Luukkosta pyydettiin puhumaan kaikkiin mahdollisiin tilaisuuksiin, olipa järjestäjänä kristillinen- tai raittiusyhdistys tai

L o t ta m u s e o n a r k i s t o

Fanni Maria Luukkonen syntyi
13.3.1882 Oulussa koneenkäyttäjä
Olli Luukkosen ja hänen vaimonsa Sofia Katariina Palmgrenin
tyttäreksi. Hänellä oli vanhempi
veli Emil ja nuorempi Yrjö.
Jo kouluaikana Fannilla oli voimakas hoivaamisvietti. Hänellä
oli pulpetissaan kokonainen nukkekaappi. Hän oli innokas uimari,
luistelija ja purjehtija.

naisvoimistelijat.
Suojeluskunnalle annettava apu tuli yhä tärkeämmäksi. Kiirettä oli, sillä Sortavalassakin Fanni opetti useissa
kouluissa ja piti kursseja. Lottaasiassa edistyttiin. Laatokka-lehdessä oli ilmoitus: ”Lotta Svärd
-nimisen naisjärjestön perustava
kokous on tiistaina (11. 11.) klo ½
6 j.pp. Kaupungintalolla.” Tässä
kokouksessa marraskuun 11. päivänä 1919 puhetta johti tohtorinna
Starck ja pöytäkirjaa piti johtajatar Fanni Luukkonen.
1920-luku Sortavalassa oli Fanni Luukkoselle tiivistä työskentelyä lottatyön parissa. Hänestä tuli
yhdistyksen sihteeri ja piirisihteeri. Hänestä tuli vaikutusvaltaisin
jäsen, oikeastaan kaiken toiminnan
keskus, voiman lähde, josta kaikki uudet virikkeet saivat alkunsa. Maaliskuun 22– 23. päiviksi
1921 maan kaikkien Lotta Svärd
-piirien edustajat kutsuttiin Helsinkiin päättämään valtakunnallisen yhdistyksen perustamisesta.
Fanni Luukkonen edusti Sortavalan piiriä. Vuonna 1925 hänet valittiin keskusjohtokuntaan. Sortavalassa hän sitoutui voimakkaasti
kahteen uraan. Lotta-asiat alkoivat olla päällimmäisinä. Koulutyö
meni omalla painollaan.
Puheenjohtaja
Puheenjohtaja Helmi ArnebergPentti pyysi eroa toimestaan. Keskusjohtokunnan tiedusteltua piirien mielipiteitä eniten kannatusta
sai keskusjohtokunnan monivuotinen jäsen Fanni Luukkonen. Kun
hän onnistui saamaan virkavapautta, hänet nimitettiin tähän toimeen.
Joillakin tahoilla käytiin keskustelua pikkukaupungin asukkaan

Fanni Luukkosen selviytymisestä pääkaupungin edustustehtävissä. Fanni Luukkonen kävi itsekin sisäistä taistelua, sillä ”tämän
viran hoitamisella on erinomaiset traditionsa, jotka vaativat suuria johtajaltaan”. Tähän puheenjohtajan toimeen Suojeluskuntain
ylipäällikkö nimitti hänet vuodeksi kerrallaan yhdistyksen vuosikokouksessa, kunnes vuoden 1941
sääntöjen mukaan nimitys muuttui kolmivuotiseksi. Fanni Luukkonen otti lopullisesti vuonna
1931 valtavan haasteen johtaa Lotta Svärd -yhdistystä. Hänen aloittaessaan oli lottia lähes 60 000,
hänen lopettaessaan 1944 nelinkertainen määrä.
Lotta Svärd ry:n lakkauttaminen
Marraskuun 23. päivänä 1944 lakkautettiin Lotta Svärd -järjestö.
Se oli järkytys suurelle osalle Suomen kansaa ja kaikille lotille. Ennen kaikkea se oli kova järkytys
Fanni Luukkoselle. Työttömäksi jääneenä hän vetäytyi hiljaisuuteen pienen eläkkeen turvin. Sekin
oli epävarma kesäkuuhun 1947
asti. Hän joutui neuvottelemaan
jopa sisäasiainministeri Yrjö Leinon kanssa. Hänelle tuli yöllisiä
puhelinsoittoja, ilkeitä kirjeitä ja

kortteja. Kun hän sairasti, olisivat
ulkomaiset sisarjärjestöt tarjonneet hänelle hoitoa, mutta hänelle
ei annettu passia. Omassa kodissa
jokainen lahjaesine antoi lohtua ja
todisti, että häntä on kunnioitettu
ja rakastettu. Huoneenvuokralautakunta määräsi asukkaan huoneistoon. Fanni katsoi, ettei asukista
muuta haittaa kuin sukulaisten majoittaminen.
Kohtaamisia
Kevätpuolella 1941 olin töissä
Suomen Huollon lääkevarastolla. Vein sieltä pienen lääkepaketin
lottajohtaja Fanni Luukkoselle ja
kansanedustaja Kyllikki Pohjolalle. Ei ollut keskusteluja.
Annoin lottalupauksen Äänislinnan
varuskuntakirkossa
16.8.1942. Fanni Luukkonen oli
tilaisuudessa.
Seuraavana päivänä 17.8.1942
Fanni Luukkonen oli seurueensa
kanssa tarkastamassa Jääkäripataljoona 3:n kanttiinia, aliupseeri- ja
upseerikerhoa. Hänen seurueeseensa kuuluivat lääkäri Kersti Pikkarainen, yhdyslotta Hagar Öller ja
rajatoimiston päällikkö Annikki
Nissinen. Minä olin mukana lottavanhimpana. Keskustelussa valitin
vaatepulaa. Terveisten myötä sain
Helsingistä ostaa kaikki tarvitsema-

ni varusteet. Hän oli erittäin sydämellinen ja huolehtivainen.
Ajasta ikuisuuteen
Aamulla lokakuun 27. päivänä
1947 taloudenhoitaja rouva Paukku löysi Fanni Luukkosen töihin
tultuaan. Hän oli saanut sydäninfarktin.
Olin hänen siunaustilaisuudessaan Vanhassa kirkossa 3.11. klo
14. Siunauksen toimitti tri Paavo Virkkunen. Tilaisuus oli erittäin vaikuttava. Kirkko oli täpösen
täynnä pääasiassa vanhoja lottia.
Ulkopuolella oli odottajia. Ruotsin
ja Tanskan lottien edustajat olivat
paikalla. Muistopuheen piti Sortavalan seminaarin, sittemmin Hämeenlinnan seminaarin lehtori Ester Savolainen.
Hautaus Iin Kruunusaaressa
sunnuntaina marraskuun 9. päivänä muodostui vaikuttavaksi surujuhlaksi. Hautakivessä on teksti
Isänmaa on Jumalan ajatus. Olen
käynyt Iin Kruunsaaressa Fanni
Luukkosen haudalla.
Hilda Laasonen
Lähteet:
Marja-Liisa Bäckström. Fanni
Luukkonen, lottajohtaja
Lotta Svärd Keskusjohtokunnan
pöytäkirjat ja vuosikertomukset

Juhani Lindholm on suomentanut uudelleen J.L. Runebergin vänrikki Stålin tarinat (WSOY). Hänen nykysuomensa on soljuvaa, Runebergin runomitan säilyttävää runoa. Näytteeksi alkusäkeistöt Lotta
Svärd-runosta Lindholmin ja vertailun vuoksi Cajanderin suomennoksena.

Lotta Svärd-runo
uusin sanoin

Nyt Lotta Svärdistä vieläkin
moni iltavalkeallaan
voi kertoa palaten muistoihin
sotakaverin kohdatessaan.

Yhä vieläkin Lotta Svärdistä
puhe syntyvi toisinaan,
kun iltavalkean ääressä
sotakumppani kohdataan.

Ja vaikka ois jäykkäkin ukko tuo
hän harmaista viiksistänsä
hymyn lämpöisen kumppaniin kohta luo
ja paljastaa sisimpänsä.

Ja kuin on tuo juroluontoinen,
heti muoto se kirkastuu,
ja hienoiseen hymyn värveeseen
käy harmaja viiksisuu.

Hän muistaa, kuinka niin mieluusti,
kun voiton taistelu toi,
hän Svärdin teltalle suunnisti
ja ryyppynsä rauhassa joi.
(Suom. Juhani Lindholm)

Veriseltä hän voiton kentältä,
sota jyskien miss salamoi,
monest uupuen saapui ja ryyppynsä
Lotan telttasen alla hän joi.
(Suom. Paavo Cajander)
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Sosiaalijaosto
Yhdistyksen antamat veteraanipalvelut
Kuntoutusasioiden hoitaja

Pertti Sirén

puh arkisin 044 03 03 142
Osoite Suvikuja 3 B 1102120 Espoo.

Fysikaalinen avokuntoutus

Lääkärin lähetteellä sotaveteraanin avokuntoutus korvataan toistaiseksi 400 euroon, omaishoitajalle ja
toiminnassa aktiivisesti olevalle 200
euroon asti kalenterivuodessa.
Ilman lääkärin lähetettä samoin. Hoidot voi ottaa useampaankin kertaan, kunhan summa ei ylitä
400/200 euroa. Yhdistykselle lähetettävään hakemukseen on liitettävä
nimellä varustettu kuitti itse maksetusta laskusta. MERKITKÄÄ TILINUMERONNE!
Oulunkylän kuntoutus laskuttaa yhdistystä suoraan saatuaan maksusitoumuksen. Ensin yhteys kuntoutusasioiden hoitajaan, jonka jälkeen
ajantilaus Oulunkylästä puh. 728
2475 klo 8 –12.
Lääkärin lähetteellä itse maksetusta laskusta tulee ensin hakea Kelasta
Kelan taksojen mukaista korvausta.
Sen jälkeen erotuksen voi hakea yhdistykseltä erillisellä hakemuksella.

Jalkahoidot

Espoon kaupunki korvaa kolme jalkahoitoa á 35 euroa espoolaisille.
Lähettäkää hakemus maksettuine
kuitteineen ja tilinumeroineen suoraan kaupungin veteraanipalveluihin
(tai kaupungin toimipisteen kautta).
Muualla kuin Espoossa asuvien tulee lähettää se kuntoasioiden hoitajalle. Perustellusta syystä sosiaalijaosto
voi korvata lisäkertoja. Tällöin otettava yhteys kuntoasioiden hoitajaan.

MS, MP ja MR –tunnuksen omaavat
voivat saada vuodessa enint. 6 kpl
25,- euron arvoisia maksusitoumuksia, jotka oikeuttavat siivousapuun
Lähimmäisapu ry;stä tai siivousym avustajatoimintaan Kaunialan
sairaala Oy:stä. Maksusitoumukset tilataan yhdistyksen toimistosta
puh. 451 5721. Tuettavista kylpyläkuntoutuksista tiedotetaan erikseen.

Silmälasit

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

Espoon kaupunki korvaa espoolaisille silmälaseista 100 euroa. Kaupungin veteraanipalveluihin (tai
kaupungin toimipisteeseen) lähetetään hakemus alkuperäisine kuitteineen, tili- ja henkilötietoineen. Sosiaalijaostolta voi saada lisäkorvausta.
Se on tällä hetkellä korkeintaan 250
euroa. Hakemus, liitteen laskun kopio, tili- ja henkilötiedot, lähetetään
kuntoasioiden hoitajalle.
Jos omalta kunnalta on hakenut avustusta, on se mainittava.
Muualla kuin Espoossa asuva
lähettää hakemuksen, maksetun laskun ja tilitiedot kuntoasioiden hoitajalle. Lääkärimaksuja ei korvata.

Espoon kaupungin veteraanipalvelut
Kuntoutusohjaajat:
Marian Ticklén puh. 816 42376
Henna Korte puh. 816 42380
Postiosoite:
Espoon sosiaali- ja terveystoimi
Veteraanipalvelut
PL 2311
02070 Espoon kaupunki

PALVELUT:

• Jorvin ja Puolarmetsän päivystyskäynti poliklinikalla on maksuton

Helsingin Seudun
Sotaveteraanipiiri ry:n
sosiaalineuvoja

Anita Koskinen neuvoo ja opastaa sosiaali- ja terveydenhoidon
kysymyksissä
Sähköposti:
anita.koskinen@luukku.com
0400 410 659
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Siivous- ym. avustajatoiminta ja kylpyläkuntoutukset

• avo- ja laitoskuntoutusta vuosittain
• jalkahoitoavustusta kolme kertaa vuodessa 35 € kerta
• avustusta silmälasihankintaan
joka toinen vuosi 100 €
• maksuton hammashoito
• maksuvapaus
terveyskeskusmaksuista
• maksuton joukkoliikenne
• kaupungin uimahallien ja kuntosalien maksuton käyttö
• ilmaiset parkkipaikat määrätyillä alueilla

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

Asuntojen maksuton
korjausneuvonta

Veljestuki

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

Rauhanturvaajaliiton päivystyspuhelin

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

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 taitojen ja työturvallisuuden mukaisesti
- asiointiapu
- saattajapalvelu
- kotimiesapu
- keskustelu, lehdenluku ym.
- henkinen tuki.
Avustajatoiminnan asiakasmaksu
on 25 euroa 2½ tuntia.
Kauniala laskuttaa avustajatoiminnan asiakasmaksut joko kuukausittain tai kahden kuukauden välein.

TOIMINTAKALENTERI

Joulukuu 2009 – helmikuu 2010
Toimintaryhmät
Soitinyhtyeen harjoitukset torstaisin klo 18 (tarvittaessa) Aarnivalkean koululla. Kuoron harjoitukset
perjantaisin klo 15.45-18.30. Tapiolan palvelukeskuksessa (TPK). Kuntovoimistelua: Tapiolan kuntosali (Kauppamiehentie) tiistaisin klo 11-12 ja perjantaisin klo 13-14 (Väinö Rantio). Leppävaaran
uimahallin kuntosali (Veräjäpellonkatu 15) tiistaisin
ja torstaisin klo 10-11 (Aimo Virkki). Tapiolan palvelukeskus (TPK) tiistaisin ja torstaisin klo 9.30-11.
Lentopalloa Tapiolan urheiluhalli maanantaisin ja
perjantaisin klo 10.30-12 (Eero Rasanen). Ilma-aseammunta Tuulimäen liikuntatilat (TUU) maanantaisin klo 13-14 ja torstaisin 12-13 (Väinö Rantio).
Petangue-peliä Tuulimäen liikuntatilat torstaisin
klo 10.30-12 (Martti Pulkkinen). Hiihtotapahtumat.
Erikoistapahtumista Länsiväylässä. Toimintaryhmät kokoontuvat koko vuoden kesäkuukausia lukuun
ottamatta.
Toimintakalenterissa käytetyt lyhenteet
EHT Espoon hengellinen toimikunta, ET Eteläinen
toimintajaosto, HA Hallitus, KI Kirkkonummenjaosto, KJ Kulttuurijaosto, KR Kuoro, KU Kuntoliikuntajaosto, LE Lehtijaosto, NA Naisjaosto, PT Pohjoinen jaosto, SO Sosiaalijaosto, SY Soitinyhtye, TU
Tukineuvosto, VJ Valistusjaosto, EKK Espoon kulttuurikeskus, TPK Tapiolan palvelukeskus, TUU Tuulimäen väestönsuoja, KKT Kaskenkaatajantie 16 B:n
toimisto.

MARRASKUU

Viikko 48
Espoon Sotaveraanilehti 4/2009 ilmestyy. LE
Ma 23.11.
14.15
Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa.
VJ
15.30
Sisarilta, jouluaskartelua. NA
Ke 25.11.
14.00
Tanssit EKK:ssa. Soitinyhtye. ET, SY
Pe 27.11.
18.00
Yhdistyksen pikkujoulu Hanasaaressa.
ET, KJ

Ma 30.11.
14.30
Espoon Sotaveteraanien
TPK:ssa. HA

syyskokous

JOULUKUU
La 5.12.
18.00
Su 6.12.
Espoo

Helsingin Sotaveteraanikuoron juhlakonsertti Temppeliaukion kirkossa.
Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet
Itsenäisyyspäivän juhlakonsertti Barona Areenalla, Urheilupuistontie 3, Espoo.
Vapaa pääsy, ilmaisliput kaupungin yhteispalvelupisteestä 2.11 alkaen. Juhlassa jaetaan Espoo-mitalit ja konserttiosuus
televisioidaan. Espoon kaupunki, KR

Kirkkonummi
11.30
Itsenäisyyspäivän juhla, seppelten lasku
sankariristille. KI
Ma 7.12.
14.15
Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa.
Muuttunut aihe: Viipurin viimeinen päivä
kesällä 1944. Kirjailija Eeva Tammi. VJ
16.00
Naisjaoston joulujuhla. Huom! aika. NA
TI 8.12.
13.00

Veteraanitapaaminen
KI

seurakuntatalolla.

To 10.12.
19.00
Suomen Kansallisooppera: Dvorakin ooppera ”Rusalka”. Lotta Riisalo puh.412
8948. KJ
Ti 15.12.
14.00
Joulujuhla palveluskeskus Hopeakotkassa
Karakalliossa. PT
Su 20.12.
15.00
Koti-ilta Johanneksenkirkon seurakuntasalissa. EHT, KR
To 31.12.
Espoon Sotaveteraanilehden aineiston viimeinen
jättöpäivä. LE
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TAMMIKUU 2010
Oopperamatka, aika avoin. KI
Ke 6.1.
10.00

Liikuntapäivä Leppävaaran urheilukeskuksessa. KU

Ma 11.1.
14.15
Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa.
Aiheet katso erillinen ilmoitus. VJ
Ti 12.1.
13.00
Pe 15.1.
15.45

Veteraanitapaaminen Kirkkonummen seurakuntatalolla. KI
Kuoron ensimmäinen harjoitus. KR

Ma 18.1.
14.15
Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa.
VJ
Ti 19.1.
14.00

Koordinaatiokokous. HA

Ma 25.1.
14.15
Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa.
VJ
15.30
Naisjaoston sisarilta. Kevätkauden avaus.
NA
Ke 27.1.
19.00
Tukineuvoston konsertti EKK:ssa
Kaartinsoittokunta, solisteina Sirkka Lampimäki ja Nicholas Söderlund. TU

HELMIKUU
Valatilaisuus Upinniemessä, aika avoin. KI
Ma 8.2.
14.15
15.30
Ti 9.2.
13.00
To 11.2.
13.00

Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa.
VJ
Naisjaoston sisarilta. Helsingin nuoret
naiset vuonna 1918. NA
Veteraanitapaaminen Kirkkonummen seurakuntatalolla. KI
Helsingin Taidehallin esittely. KJ

Ma 15.2.
14.15
Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa.
VJ
To 18.2. Kirkkonummen veteraanitapaaminen ja
jaoston 18-vuotisjuhla, lounas.
Viikko 8 Espoon Sotaveteraanilehti 1/2010 ilmestyy. LE
Ma 22.2.
14.15
Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa.
VJ
15.30
Naisjaoston sisarilta. Kevätkokous. NA
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Espoon Sotaveteraanit ry
Valistusjaosto
Esitelmätilaisuudet syksy 2009
Tapiolan palvelukeskuksessa
Itätuulenkuja 4 klo 14,15
23.11. Professori Hilkka Soininen
Kenellä on riski sairastua Alzheimerin tautiin?
30.11. Hallitus syyskokous .
07.12. Kirjailija Eeva Tammi
Viipurin viimeinen päivä
kesällä 1944
Huom. muutos!
Valistusjaoston maanantaiesitelmät keväällä 2010
Tapiolan palvelukeskuksessa Itätuulenkuja 4
klo 14.15 viikolle 16 asti
11.01. Valtiotieteen tohtori Jukka Tarkka
Mannerheim ja sotasyyllisyysoikeudenkäynti
18.01. Johtaja, ylilääkäri Juha Hänninen
Hoitotestamentti ja saattohoito
25.01. Eversti Pertti Laatikainen
Asevelvollisten fyysinen kunto
01.02. Valtiotieteen tohtori Teija Tiilikainen
Muuttuva eurooppalainen turvallisuuspolitiikka
08.02. Neurologian dosentti Markku Partinen
Levottomat jalat ja REM-unihäiriö
15.02. Johtaja Taisto Turunen
Suomen energiatuotanto tänään ja tulevaisuudessa
22.02. Eneritusprofessori Tauno Tiusanen
Elämä rautaesiripun varjossa
01.03. Akatemiaprofessori Martti Koskenniemi
Afganistan sotaa vai kriisinhallintaa?
08.03. Näyttelijä Seela Sella
Taiteilijaelämää
15.03. Professori Heikki Peltola
Influenssa kohtalomme?
22.03. Pääsihteeri Heli Santala
Mitä tekee MTS maanpuolustuskeskuksen
suunnittelukunta?
12.04. Pääjohtaja Asmo Kalpala
Suuryritysten eettiset asenteet
19.04. Perusturvajohtaja Juha Metso
Ikäihmisen terveydenhuolto Espoossa
26.04. Professori Osmo Apunen
Taistelu Suomen puolustuspolitiikasta 19381948

Oikaisu

Viime numerossa julkaistusta
Espoon sotaveteraanien 50-vuotishistoriikin
toiminnanjohtajien luettelosta oli jäänyt pois
Matti Rahikkalan nimi. Hän oli toiminnanjohtajana 2000-2004.

JOULUTERVEHDYKSEMME ESPOON SOTAVETERAANEILLE

Hyvää Joulua
ja
Onnellista Uutta Vuotta!
Oulunkylän kuntoutussairaala
Käskynhaltijant. 5, 00640 Helsinki

ESPOON
LATTIAPINNOITE OY
Alokastie 10
02680 Espoo

Itsepalvelu – Palvelupesula

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

Market-Visio Oy
Niittykatu 8
02200 Espoo

Puh. (09) 548 3746

ESPOON MATTOPESU
Varputie 1
Suomenoja
Puh. 09-881 3881

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

SISUSTO OY LEHTOKARI
Ollaksentie 9
02940 Espoo
Puh. 0400-353957

StayAt Espoo

Porarinkatu 3
02650 Espoo
Varaukset puh:09-5110 5233
Sähköposti reservations@stayat.fi

VARATTU
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APU VIRTSANKARKAILUUN
MediSet-tuotteet

• Varmuusalusasut
• Vuodesuojat
• Uimahousut
• Irtosuojat
• Ympäristöystävälliset
• Kestävät yli
200 pesukertaa
• Mukavat
• Huomaamattomat

Jälleenmyyjiä
ympäri Suomea

www.divisa.ﬁ

TAPIOLAN OTSO APTEEKKI
Palveleva apteekki
Laaja ja monipuolinen palveluvalinta
Tapiolan ydinkeskustassa
Nyt täysin uudistettu sisäänkäynti
sähköovilla
Tervetuloa!
Länsituulentie 6

Tapiolan Taide
ja Kehys
Pohjantori, Louhentie 2
02130 Espoo
Puh. (09) 467 866
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