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Aioin ensin kirjoittaa otsikon ny-
kykielisesti: Aapinenkin on ajan-
tasaistettu, mutta sitten tyydyin 
tutumpaan ilmaisuun. Samasta asi-
asta kuitenkin on kysymys; Aapi-
nen ei ole sama kuin se, mistä me 
veteraanit aakkosia opettelimme.

Eron huomasin, kun katselin 
vanhaa aapistani (Aukusti Salo: 
Uusi Aapinen 1926 Otava) ja verta-
sin sitä erääseen nykyisin käytettä-
vään (Sinikka Raikunen Katariina 
Leino: Taikamaan Aapinen 2011 
Otava). Sinikka Raikunen on kirk-
konummelainen tietokirjailija.

Jo kansi on erilainen. Vanhas-
sa aapisessa astelee punahelttai-
nen, ponteva kukko valmiina pal-
kitsemaan aakkosten opettelijan. 
Uudessa aapisessa lapset liitelevät 
taikamatoksi taiotulla kirjalla tai-
kamaan ihmeitä katsomaan. Aapis-
kukko ei kirjasta astele.

Vanhassa aapisessa on pal-
jon agraarikulttuuriin liittyvää. On 
lehmiä, hevosia, possuja, kanoja 
ja muita kotieläimiä. Äiti keritsee 
lammasta ja polkee rukkia. Vauva 
nukkuu kehdossa. Lapset hyppivät 
heinänkorjuun aikana ladossa. Uu-
dessa aapisessa ollaan tarulaakson 
velhojen, peikkojen ja jääjunnujen 
parissa. Ihmetellään sirkuseläinten 
temppuja ja ihaillaan vintiltä löyty-
nyttä diadeemia. 

Joulua vanhan aapisen lapset 
odottavat kovasti: ”Äiti oli puhunut 
jo monta viikkoa ennen joulua, että 
jos Urho on hyvin kiltti eikä itke, 
voipi hän ehkä saada hevosenkin.” 
Ja saihan Urho toivomansa, pyöril-
lä liikkuvan puuhevosen. 

Uudessa aapisessa lapset kes-
kustelevat jouluruoista. Aiotaan 
tehdä pitsa tai valmistaa hampuri-
laisia. Joku keksii, että robotti voi-
si jakaa joululahjat pukin puoles-
ta. Lopuksi todetaan kuitenkin, että 
kyllä jouluun kuuluu joulupuuro 
eikä pukkia ja tonttuja korvaa mi-
kään.

Joulu saa vanhassa aapisessa 
oman lukunsa j-kirjaimen kohdal-
la. Uudessa aapisessa joulu on si-
joitettu juhlaosioon, jossa ovat mm. 

YK:n päivä, isän päivä ja itsenäi-
syyspäivä. Otavan oppikirjaosas-
tolta kerrottiin, että näin on tehty, 
koska luokissa on nykyään usei-
ta maahanmuuttajataustaisia lapsia, 
joiden perheissä ei vietetä joulua. 
Osio-osasta opettaja voi harkites-
saan valita jouluaiheenkin, mutta j-
kirjaimen kohdalle sitä ei ole enää 
sijoitettu.

Se on siis sitä ajantasaistamista.
Vanha aapinen päättyy frak-

tuuralla painettuun Herran siuna-
ukseen. Uudessa Taikamaan aapi-
sessa on viimeisenä lukuna runo 
kirjaimista: Pie-net, suu-ret kir-jai-
met. lu-ke-mi-sen a-vai-met nii-den 
a-vul-la val-loi-tan ko-ko kir-jo-jen 
maa-il-man.

Ja löytyyhän sieltä vähän aiem-
min Topeliuksen joululaulukin: 
Joulu oveen kolkuttaa hymyy tuis-
kusäässä. Lapsikullat avatkaa, olen 
aivan jäässä.

Joulun perinteet elävät.  
Niilo Ihamäki

Karikatyyri: 
Teuvo Salminen
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Puheenjohtaja Toiminnanjohtaja

Elämme taas itsenäisyyden juh-
listamisen aikaa. Eikö olekin mu-
kavaa asua itsenäisessä Suomes-
sa? Monet sodat on käyty ja pitkät 
vaikeudet on eletty. Mikään ei ole 
pystynyt meitä lannistamaan vaik-
kakin tiukoilla on oltu.

Sotaveteraanien kuntoutusta on 
valtiovallan taholla pyritty hoita-
maan varsin hyvin, Espoossa ehkä 
parhaiten.

Tulevan vuoden valtionbudjet-
tiin on ennakkotietojen mukaan 
tullut hieman lisävaroja.

Varsinaiset kuntoutusrahat py-
syvät vuoden 2012 tasolla noin 30 
miljoonassa.

Veteraanirahaan tulee lisää 50 
euroa.

Lisäksi eduskuntaryhmien pu-
heenjohtajat ovat sopineet yhteis-
tuumiin, että ylimääräistä kuntou-
tusrahaa saadaan kuusi miljoonaa 
euroa ensi vuoden budjettiin. Toi-

votaan, että sopimukset ja lupauk-
set pitävät vielä isossa salissakin.

Suomessa on meneillään sota-
veteraaniyhdistysten alasajo. Jä-
senten ikä alkaa olla melko korkea. 
Toimihenkilöitä ei tahdo saada 
enää eri tehtäviin, ja jäsenet eivät 
jaksa osallistua järjestettyihin tilai-
suuksiin. Pienet yhdistykset, joissa 
on ollut vähemmän toimintaa on 
helpompi lakkauttaa kun suurem-
mat  yhdistykset, joiden toiminta 
on ollut laajaa ja monitahoista.

Espoossa on pohdittu asiaa ah-
kerasti. Olemme Suomen Sota-
veteraaniliiton suurimpia yhdis-
tyksiä ja toimintaahan meillä on 
ollut runsaasti. Hallituksen nykyi-
nen ajatus on se, että toimintaa 
vähennetään vähitellen, tehdään 
ns. ”pehmeä lasku”. Tarkoitukse-
na on, että jäsenistä huolehditaan 
”viimeiseen mieheen” asti vaikka 
varsinainen toiminta ikääntymi-
sestä johtuen on loppunut.

Katsotaan miten onnistutaan 
tässä suuressa ja vaikeassa tehtä-
vässä.

Lähestymme joulunaikaa. Jou-
lulahjojen odotus on ajankohtai-
nen.

Meidän ikäistemme paras joulu-
lahjatoive lienee hyvä terveys. Toi-
votaan toisillemme hyvää terveyt-
tä!!

Iloitaan itsenäisyydestä ja rau-
hallisesta joulusta.

Eino Luostarinen

Yhdistyksessämme on monenlai-
sia jäseniä. On varsinaisia jäse-
niä, puolisojäseniä, kannattajajä-
seniä, tukijäseniä ja kunniajäseniä. 
Kolmelle ensimmäiselle ryhmäl-
le on ominaista sama jäsenmaksu 
ja äänioikeus kokouksissa. Piirim-
me on vasta nyt sääntömuutoksel-
laan valmistelemassa äänioikeutta 
kannattajajäsenille. Olemme olleet 
siis edelläkävijöitä tasa-arvon to-
teuttamisessa. Yhdistyksen jäse-
nyydessä on kuitenkin myös ehto: 
jäsenen tulee toiminnassaan to-
teuttaa yhdistyksen sääntöjä ja hy-
väksyä sen tarkoitusperät.

Joskus kuulee kysyttävän mitä 
minä hyödyn, jos liityn jäseneksi. 
Tämä on väärä lähtöasetelma. On 
mieluummin kysyttävä, millä ta-
voin voin auttaa veteraaneja, jotka 
ovat pelastaneet maamme itsenäi-
syyden ja sen jälkeen jälleenra-
kentaneet maamme sodan jäljiltä. 
Sehän on yhdistyksen toiminnan 
tarkoitus.

Voin kuitenkin vakuuttaa, että 
jäsen voi yhdistyksessä toimies-
saan saavuttaa jotain myös itsel-
leen – hyvän mielen ja paljon uu-
sia hyviä tuttavuuksia ja ystäviä.

Eero-Juhani Juhola

Ukonvaajan 
toimiston tytöt
viettävät 
joululomaa 
22 .12.2012–1.1.2013

Ukonvaajan toimisto 
on suljettu 
perjantaina 
7.12.2012.
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Vierailin lokakuun alussa Berlii-
nissä. Vaikkakin toisen maailman-
sodan päättymisestä on kulunut yli 
kuusikymmentä vuotta ja Sakso-
jen yhdistymisestä pari vuosikym-
mentä, sodan ja Saksan jakami-
sen saattoi edelleen aistia. Sodan 
ja sen seuraukset koetaan syvälli-
simmin juuri sodan ytimessä, Ber-
liinissä.

Näihin ajatuksiin liittyi pa-
luumatkalla kuulemani Norjan 
kansankäräjien Nobel-komite-
an päätös myöntää rauhanpalkin-
to Euroopan Unionille sen histo-
riallisesta roolista maailmansodan 
jälkeisen ja myöhemmin kylmän 
sodan jälkeisen Euroopan yhdis-
tymisessä. Palkinto oli muistutus 
Euroopan unionin lähtökohdasta, 
Saksan ja Ranskan kytkemisestä 
toisiinsa niin tiiviisti, ettei niiden 
välillä sota enää ollut mahdollis-
ta. EU on tuonut rauhaa Berliinis-

tä Balkanille. Keskinäinen riippu-
vuus on sitonut maat toisiinsa.

Kuuden vuosikymmenen rau-
hanaika on suuri saavutus. Euroo-
pan unioni sai entiset diktatuurit 
mukaan yhteistyöhön ja demo-
kraattiseen järjestelmään. Sittem-
min EU:hun ovat liittyneet myös 
kommunismista vapautuneet Itä-
Euroopan maat, joissa lupaus jä-
senyydestä ja sittemmin jäsenyys 
ovat vahvistaneet sekä poliittista 
että oikeusjärjestystä. 

Te sodan kokeneet veteraanit 
olette sodissa joutuneet kokemaan 
diktatuurin naapurina rauhan puut-
tumisen. Neuvostoliiton hyökkäys 
Suomeen oli vastoin maittemme 
välillä vallinnutta hyökkäämättö-
myyssopimusta, Tarton rauhan-
sopimusta ja Kansainliiton pe-
ruskirjaa. Vuosien ajan jouduitte 
puolustamaan maatamme, uhraa-
maan parhaat vuotenne rintamal-
la. Suurin toiveenne oli saada sota 
päättymään ja rauha maittemme 
välille. Kestävän rauhan hyväk-
si toimineet tahot ovat nyt saaneet 
työstään palkinnon. Tänäkin vuon-
na saamme viettää itsenäisyys-
päivää vapain ja iloisin sydämin 
omassa itsenäisessä maassamme.

Eräässä joulunajan raamatun-
tekstissä Jeesusta kutsutaan rau-
han ruhtinaaksi: ”Sillä lapsi on 
syntynyt meille, poika on annettu 
meille. Hän kantaa valtaa harteil-
laan, hänen nimensä on Ihmeelli-
nen Neuvontuoja, Väkevä Jumala, 
Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhti-
nas. Suuri on hänen valtansa, ja 
rauha on loputon. Kuinka iha-

Raunioilta rauhaan
nat ovat vuorilla ilosanoman tuo-
jan askelet! Hän ilmoittaa rauhan 
tulon, tuo suuren ilosanoman, hän 
tuo pelastuksen sanoman.”

Adventtiaika on valmistautu-
mista jouluun ja ennen kaikkea 
edellä kuvatun Rauhan Ruhtinaan 
vastaanottamiseen. Hän tuo pe-
lastuksen, jonka seurauksena elä-
määmme tulee moniulotteinen 
rauha. Sen sinetti on risti, kristin-
uskon symboli. Pystysuora ulot-
tuvuus tulee ylhäältä sisimpääm-
me. Se kertoo Jeesuksen tuomasta 
sovituksesta, rauhasta Jumalan ja 
oman sisimpämme kanssa. Ristin 
vaakasuora ulottuvuus viittaa so-
vintoon ja rauhaan lähimmäistem-
me kanssa ja toimimisesta heidän 
hyväkseen.

Sota aiheutti kymmenien tuhan-
sien ihmisten elämässä niin fyysi-
sen kuin henkisenkin invalidisoi-
tumisen. Rauhan aikakaan ei ole 
varjellut meitä rikkoontumisil-
ta. Eräässä hengellisessä laulus-
sa kerrotaan särkyneestä saviruu-
kusta: ”Olen särkynyt saviruukku, 
pala palalta murtunut pois.” Vaik-
kakin lauluntekijä kertoo elämäs-
sään murtuneensa, hajonneensa 
palasiksi, laulun loppu on kuiten-
kin lohdullinen: ” Tahdon kertoa 
särkyneille, ei siruja heitetä pois. 
Kallista halvin savikin Mestarin 
kädessä ois.” Näin rikkimenneen 
ihmisen elämässä voi tapahtua sa-
manlainen ihme kuin Euroopassa, 
raunioista päästään rauhaan, so-
vintoon ja eheyteen.

Martti Toivanen

Itsenäisyyspäivän vietto
Klo 10.00 Kaksikielinen messu Espoon tuomio-
kirkossa.
Klo 11.15 Seppeleen lasku sankarihaudoille. 
Klo 12.00 Päiväjuhla seurakuntatalossa. Puheen 
pitää kirkkoherra Jouni Turtiainen, 
kanttori Jenni Valtonen soittaa kannelta.

Aineisto lehteen os. 
Päätoimittaja
Niilo Ihamäki,
Mäntyviita 10 F, 02110 Espoo, 
niilo.ihamaki@hotmail.com  tai 
Toimitussihteeri
Kirsti Ilveskero, Jääskentie 3 A
02140 Espoo
kirsti.ilveskero@gmail.com
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Lehtemme päätoimittaja Nii-
lo kirjoitti joskus viime vuon-
na lehteemme mietteitä kent-
täpostista, joka oli meille 
jokaiselle sota-ajalta tuttu 
termi. Postia tuli lähes kai-
kilta oman luokan pojilta ja 
myös yläluokkien kavereil-
ta. Lisäksi sitä tuli myös tun-
temattomilta sotilailta, jotka 
olivat saaneet jostakin osoit-
teeni käsiinsä. Oli se aika 
kova urakka vastailla niil-
le kaikille iltaisin raskaankin 
lottatyöpäivän päätteeksi.

Joukossa oli myös erittäin hyviä 
kirjeiden kirjoittajia, joiden kans-
sa teki mieli jatkaa kirjeenvaihtoa 
pidempäänkin. Erään helsinkiläis-
kaverin kanssa kirjeiden vaihto jat-
kui sodan loppuun asti. Hän jopa 
kävi lomallaan minua tervehtimäs-
sä kotikaupungissani ja kun satuin 
erään hänen lomansa aikana Hel-
sinkiin, hän vei minut jopa van-
hempiensa luokse päivälliselle.

Eräs kirje jäi kuitenkin yhtenä 
erikoisimmista mieleeni. Tuo kirje 
oli jouluruno Syväriltä, ja sen olen 
taitioinut muistojeni joukkoon. 
Kirjoittaja oli Kuhmon silloinen 
kunnansihteeri Risto Ahlbom, 
jonka olin joskus tavannut. En kui-
tenkaan ollut hänen kanssaan mil-
loinkaan kirjeenvaihdossa. Hän oli 
ilmeisesti lähettänyt runon useim-
mille tuttavilleen. Runo oli todel-
la hieno ja yritin tunnistaa tekijää, 
se muistuttu mielestäni aika taval-
la Uuno Kailaan tyyliä. Lähettäjä 
vakuutti, että se oli hänen kirjoit-
tamansa. En ole tuota runoa mis-
tään runokirjoista löytänyt, vaikka 
yhteen aikaan luin paljon runokir-
jojakin.

Tämän 70 vuotta sitten synty-
neen vaikuttavan joulurunon mu-
kana lähetän teille kaikille lu-
kijoille, rakkaille veteraaneille, 
muistoista rikkaan jouluterveh-
dyksen 2012!

Anja Katavisto

Jouluruno

JOULU VARTIOSSA

Kuun kehrä soutaa ylle Syvärin, tähdet hopeiset putoo 
taivaan sineen.
On korpi hiljaa, syvin miettehin, kuun kuvajainen hukkuu 
aaltoihin, 
 rannan kaislat kivettyvät mustaan veteen.

On hiljaisuus, ei yössä rasahdusta. Mies seisoo vartiossa 
vakain miettehin. 
 On jouluyö.
Ja sielu unhoitusta janoo, huutaa sydän hiilenmusta 
armahdusta
 tuskihinsa tulen tulenpolttamiin.
Lapsuus, nuoruus, miehuus miehekkäin, viisas vanhuus 
hapsin valkoisin
 nöyrtyvät nyt rukoilemaan lasta yössä Syvärin.

Ja joulurauha astuu koteihin.
 Kuu, tähdet, vartiossa mies.
 On Kristus syntynyt.
   
         Syvärillä jouluyönä 1942. 
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Erilainen Lintunen

Tapasimme Aulis Lintusen ko-
tona Kaija-rouvan mainion kah-
vipöydän ääressä. Aulis kertoi 
onnellisesta lapsuudestaan Nur-
meksen Kuokkastenkosken kar-
tanossa. Sieltä päällimmäiseksi 
elämänohjeeksi on jäänyt yhtei-
söllisyys. Hän sanookin: ”Kansa-
koulun opettaja oli aina leikeissä 
yhtenä mukana. Nekin, jotka ei-
vät olleet hyviä lukumiehiä, sai-
vat tuntea leikeissä onnistumisia. 
Jopa rehtori auttoi rakentamaan 
purjekonetta, ja samalla antoi isäl-
lisiä neuvoja kolttosten tekijöille”.  
Aulis oli mukana Suojeluskunnan 
poikaosastossa, jossa oli myös pu-
naisten poikia. ”Ketään ei syrjit-
ty”, painottaa hän.

Jatkosodassa Aulis Lintu-
nen palveli Rukajärven suunnas-
sa.  Opinnot alkoivat Helsingissä. 
”Pääkaupungin kokoomus meni 
kotiseudun sosiaalidemokraateis-
ta vasemmalta ohi” muistaa Lintu-
nen ja lisää: ”Nurmes olikin Savon 
oikeistolaisin kunta”. Hänen piti 
valmistua metsänhoitajaksi. Opet-
taja varoitti ammatin huonoista 
työnsaantimahdollisuuksista, joten 
suunta vei valtiotieteelliseen tiede-
kuntaan, josta VM Aulis Lintunen 
valmistui vuonna 1952 ekonomian 
linjalta. Myöhemmin hän luki vie-
lä kauppatieteen kandidaatiksi. 

Aulis Lintusen ensimmäinen 
työpaikka oli Pohja-yhtymässä. 
Kaiken kaikkiaan työnantajia on 
ollut neljä. Matkaravinto Oy:ssä 
hän vastasi 17:ta hotellista ja sa-
doista ravintoloista, sekä oli mu-
kana Helsingin lentoasemaraken-
nuksen valmistumisessa. Siellä 
läheinen yhteistyö ministeri Paa-
vo Aition kanssa toi nopeita tulok-
sia. Lintunen toteaakin yllättäen:” 
Vasemmistolaiset ministerit olivat 
minulle parhaita yhteistyökump-
paneita, näkemyseroista huolimat-
ta”. Ministeri Tyyne Leivo-Lars-
son tuli erittäin hyväksi ystäväksi, 
samoin Kaarina Suonio.

Koulutus sydämen asiana 
Kiinnostus koulutuksen kehittä-
miseen johti Tapiolan koulun van-

hempainyhdistykseen. Sen pu-
heenjohtaja Urpo Ratia julisti, 
että tehdään sellainen koulu, jos-
sa jokainen oppilas on jossain asi-
assa hyvä. Aulis Lintunen antaakin 
yksinkertaisen onnistumisohjeen. 
”Koulun pitää opettaa kolmea asi-
aa; tietoa, taitoa ja asennetta.” Am-
mattikoulutusasiat ovat vieneet 
häntä monia kertoja Neuvostoliit-
toon, jopa tapaamaan Mihail Gor-
batshovia.  Euroopan Neuvoston 
koulutusasioissa Lintunen toimi 
jo ennen Suomen EU-jäsenyyttä. 
Thorden-säätiön puheenjohtaja-
na hän on jakanut opiskelu- ja tut-
kimusstipendejä karjalaista synty-
perää oleville opiskelijoille.  Aulis 
Lintunen jäi eläkkeelle Ammat-
tikasvatushallituksen pääjohtajan 
virasta 1990. Siellä ansionaan hän 
pitää Lahteen aikaansaatua taide-

koulutusta yhdessä Teemu Hiltu-
sen kanssa. Koulutuksesta olikin 
muodostunut sekä työ että harras-
tus. 

Hän seuraa vilkkaasti entisenä 
Hesarin talouspääkirjoitustoimit-
tajana edelleen talous- ja yhteis-
kuntapolitiikkaa. ”Yritysjohto ei 
näytä olevan enää henkilökunnan 
kanssa edes samassa veneessä”, 
kuuluu viiltävä analyysi. 

Monet tietävät Aulis Lintusen 
urheilullisen elämäntavan ja kuo-
roharrastuksen. Lintuset ovat myös 
suuria oopperan ystäviä.  Mistä 
kaikki tarvittava energia sitten löy-
tyy? Aulis Lintunen herää hyvin 
aikaisin ja aloittaa päivän voimis-
telemalla toista tuntia.” Ikäihmi-
nen on kuin vanha auto. Vaatii jat-
kuvaa huoltoa”. 

Martti Nurmisalo
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Museovirasto ei enää yllä-
pidä Luumäellä sijaitsevaa 
P.E.Svinhufvudin kotimuseota.

Perusteilla on säätiö, joka ke-
hittäisi kotimuseosta matkailu- 
ja retkeilykohteen.

Ossi Granlund vietti lapsuus-
vuosiensa kesiä Kotkaniemen 
lähettyvillä ja palauttaa mie-
leemme Ukko-Pekan Siperian-
matkan ja eräitä muitakin mat-
koja. 

Toimiessaan kihlakunnanoikeuden 
puheenjohtajana Luumäen syys-
käräjillä vuonna 1914 Svinhufvud 
vangittiin kesken KO:n istunnon 
Viipurin kuvernöörin määräyk-
sestä. Sen perusteluissa sanottiin 
kärkevästi seuraavaa: ”Tuoma-
rinvirastaan erotettu Pehr Evind 
Svinhufvud on osoittanut avointa 
ja julkeaa epäkunnioitusta ja tot-
telemattomuutta lakeja kohtaan ”.

Karkotus Siperiaan
Matkan ensimmäinen pysähdys-
paikka oli Viipuri. Sikäläisessä van-
kilassa kuulustelut kestivät muu-
taman päivän. Erikoista oli se, että 
kun Svinhufvudien tytär Mary oli 
tuolloin aikeissa mennä naimisiin, 
niin toiminnan miehenä ”Ukko-
Pekka” sai avustajiensa myötävai-
kutuksella järjestetyksi vihkimisen 
vankilan johtajan huoneeseen.

Seuraava pysähdyspaikka oli 
Pietarissa. Krestyn vankilassa hän 
sai avustajakseen sittemmin Suo-
men ulkoministerinä toimineen 
Antti Hackzellin. Viimeksi mai-
nittu pystyi järjestämään sen, että 
matkan alkuosa karkotuspaikka-
kunnalle Kolyvaniin saattoi tapah-
tua 1. luokan junavaunussa. Perillä 
Siperiassa koettelemukseksi muo-
dostui ennen kaikkea ankara ilmas-
to ja eristyneisyys. Kaksi vuotta ja 
neljä kuukautta kestäneen vapau-
denriiston jälkeen Venäjän väliai-
kainen hallitus salli Svinhufvudin 
palata kotimaahansa. Laillisuuden 
tinkimätön vartija sai Helsingin 
asemalla riemukkaan vastaanoton.

Tarinaa ”Ukko-Pekan” vähän 
erikoisemmista matkoista

Matka bolsevikkien päämajaan
Seuraavan Venäjälle vievän mat-
kan määränpää oli ylhäisötyttöjen 
entinen oppilaitos Smolna Petrogra-
dissa. Pian itsenäisyysjulistuksen 
antamisen jälkeen pidettiin Suo-
men poliittisissa piireissä tärkeänä 
saada Venäjän vallankumoukselli-
silta tunnustus Suomen itsenäisyy-
delle. Vähän aikaisemmin olivat 
jääkäreiden yhteyshenkilöinä toi-
mineet suomalaiset päässeet Sak-
san sodanjohdon kakkosmiehen, 
kenraali Erich Ludendorffin pu-
heille esittäen hänelle toivomuksen 
siitä, että Saksa toimisi bolsevik-
kijohdon kanssa aloitetuissa asele-
poneuvotteluissa Suomen hyväksi. 
Samalla he uudistivat jo aikaisem-
min esitetyn ehdotuksen siitä, että 
Saksa lähettäisi sotajoukkoja  Suo-
meen venäläisten sotavoimien kar-
kottamiseksi maasta. Kun Saksa ja 
sen liittolaiset halusivat saada ase-
levon itärintamalle, mihin bolsevi-
kitkin pyrkivät tosin asiaa vitkutel-
len, rohkaisi kenraali suomalaisia 
vaatimaan itsemääräämisoikeut-
ta. Brest-Litovskin rauhaan maa-
liskuussa 1918 päättyneissä neu-
votteluissa Saksa asettikin yhdeksi 
ehdoksi, että vieraat joukot on ve-
dettävä pois sekä Baltiasta että Suo-
mesta. Saksan tehtyä näin pohjus-
tavaa työtä, saatiin vähän ennen 
joulua 1917 ulkoasiankomissaari 
Troskin ilmoitus siitä, että Venäjän 
hallitusviranomaiset ovat valmiita 
heti tunnustamaan Suomen riippu-
mattomuuden, mikäli Suomen hal-
litus sitä pyytää.

Senaatin Suomen sanansaatta-
jaksi nimeämät henkilöt Pehr Evind 
Svinhufvud, ministerivaltiosihtee-
ri Carl Enckell ja Suomen asioita 
Venäjän päättäjille esittelevä Gus-
taf Idman lähtivät matkalle. Peril-
le saavuttuaan matkalaisia kohtasi 
ankea näkymä. Maan pääkaupun-
ki vaikutti aivan autiolta. Kun Suo-
men aseman edustalla ei näkynyt 
lainkaan isvossikoita, jouduttiin 
matkaa hotelliin  jatkamaan jalan 

matkalaukkuja kantaen. Smolnaan 
siirtymisen jälkeen odotti yllätys. 
Vallankumouksen jälkeinen potto-
ainepula oli niin ankara, että uusi-
en vallassaolijoiden haltuunsa otta-
man entisen palatsin sisätilat olivat 
aivan kylmillään. Vuoden vaihtu-
mista odotellessaan suomalaisten 
täytyi turkit yllään värjötellä istu-
mapaikkojen puuttuessa ikkunalau-
doilla istuen. Tuntikausia kestäneen 
odotuksen jälkeen kansankomissa-
rien neuvosto ilmoitti päättäneensä 
ehdottaa toimeenpanevalle keskus-
komitealle, että Suomen tasavallan 
valtiollinen itsenäisyys tunnuste-
taan. Tämä riitti P.E.S:lle ja koti-
matka saattoi alkaa. Muutamaa päi-
vää myöhemmin asialle saatiin  
keskuskomitean vahvistus, min-
kä jälkeen muun muassa Ruotsi ja 
Saksa tunnustivat maamme itsenäi-
syyden. Huvittavana seikkana ker-
rottakoon, että Leninin tapaamisen 
yhteydessä viimeksi mainittu kut-
sui Suomen senaatin aatelista su-
kua olevaa päämiestä toveri Svin-
hufvudiksi.

Matka Saksaan apujoukkojen 
saannin varmistamiseksi
Tämän matkan olen ottanut mu-
kaan tähän kirjoitelmaani siitä 
syystä, että matkalle lähtö tapah-
tui kovin erikoisella tavalla. Pii-
leskeltyään punakapinan puhjet-
tua Helsingissä ”Ukko-Pekka” ja 
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Mahdollisesti Lars Sonckin suun-
nittelema Kotkaniemen pääraken-
nus valmistui 1898. Ukko-Pekka 
osti sen vuonna 1908.
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Kesä 1944 Kainuussa. Pitäjän ai-
noina terveydenalan ammattilaisi-
na olimme kunnankätilö sekä minä, 
vastavalmistunut nuori ja koke-
maton terveyssisar, joka olin siel-
lä sota-ajan työkomennuksella. Oli 
paljon työtä ja paljon kotisairaan-
hoitoa, usein tietoni ja taitoni ylit-
tävää, mutta täytyi yrittää selviytyä.
Pienessä mökissä parinkymmen ki-
lometrin päässä kirkolta oli noin 
kuusivuotias pikkupoika sairaana. 
Perheen vanhin poika oli juuri kaa-
tunut rintamalla. Lapsia oli 5-6 ja 
tämä sairas oli muistaakseni nuo-
rin. Pitäjässä oli ollut lapsilla pari 
aivokalvotulehdustapausta ja tämän 
pojan oireet viittasivat mielestäni 
siihen suuntaan. Kävin poikaa kat-
somassa useita kertoja ja takaisin 
kylälle päästyäni soittelin Kajaanin 
sairaalaan ja yritin saada poikaa po-
tilaaksi. Koko sillä puolella pitäjää 
ei ollut ainoatakaan puhelinta, joten 
lähempää en voinut soittaa. Kajaa-
nissa oli siihen aikaan valtion sai-
raala, Kajaanin yleinen sairaala, 
joka oli melko pieni. Koko sairaala 
oli tänä viimeisenä sotakesänä sota-

kymmenmiehinen suojeluskun-
talaisryhmä valtasi maaliskuussa 
1918 vallankumouksellisten hal-
linnassa olleen jäänmurtaja Tar-
mon paeten sillä ensin Tallinnaan 
ja jatkaen sieltä matkaansa edel-
leen Berliiniin. Perille tultuaan 
hän vahvisti Suomen Berliinin lä-
hettilään Edvard Hjeltin Saksan 
sotilasjohdolle esittämän pyynnön 
saksalaisten joukkojen lähettämi-
sestä Suomeen auttamaan maan 
laillisen hallituksen joukkoja pu-
nakapinan kukistamisessa. 

Aseita olivat jääkäriliikkeen tu-
kijat Saksassa pystyneet hankki-
maan jo edellisen syksyn aikana. 
Niitä kuljettanut laiva ”Equity” oli 
lähtenyt merelle Danzigista onnis-
tuen suomalaisen luotsin opasta-
mana välttämään karikot ja venä-
läisten merivartioasemat Vaasan 
saaristossa. Yhtä onnistuneesti ei 
radan räjäyttämiseen Viipurin ja 
Petrogradin välillä tarkoitettua rä-
jähdysainelastia saatu saksalai-

sen sukellusveneen tuomana peril-
le. Loviisan saaristossa osa lastista 
joutui punaisten käsiin. Jo tulomat-
ka oli muodostua avun tuojille 
kohtalokkaaksi, kun alus takertui 
venäläisten laskemaan sukellusve-
neverkkoon onnistuen kuitenkin lo-
pulta irrottautua siitä. Osittain epä-
onnistunut hanke sai surullisen 
lopun, kun sukellusvene ei paluu-
matkallaan tullut koskaan perille 
tuhouduttuaan arvattavasti jossain 
miinakentässä Suomenlahdella.

Vastapainoksi Saksan suostu-
mukselle ryhtyä aseelliseen inter-
ventioon Suomessa käytävässä so-
dassa, Suomi joutui solmimaan 
Saksan kanssa kolme valtiosopi-
musta, jotka sitoivat Suomen aut-
tajan sotilaallisiin ja taloudellisiin 
päämääriin. Päätöksen asiasta te-
kivät Vaasassa toimineet senaatto-
rit ilman puheenjohtajansa muka-
naoloa.

Ossi Granlund

Lähteet:
Keijo Kylävaara: ”Vuosi seitsemän-
toista”
Jaakko Okker: ”Tasavaltamme presi-
dentit”
Aarne Rousi: ”Spalernajassa ja Suo-
menlahden jäillä”
Sven I. Österlid: ”P.E.Svinhufvud, fri-
hetskämpen”
Jukka Tarkka – Allan Tiitta: ”Itsenäi-
nen Suomi”
Gustav Hägglund: ”Värikkäät kenraalit: 
Sankaritekoja ja skandaaleja”

J.k. Edellä tarkoitetun paluumatkal-
laan meren syvyyksiin jääneen su-
kellusveneen U.C.57 tulomatkalla 
oli mukana ryhmä jääkäreitä. Hei-
dän mukana olonsa saattoi olla rat-
kaiseva tekijä lisäpainon muodossa, 
kun alusta yritettiin irrottaa sukel-
lusveneverkosta. Pelastustoimenpi-
teen keinona sukellusveneen pääl-
likkö komensi aluksen miehistön ja 
suomalaisten ryhmän vuorotellen 
aluksen peräosaan ja keulaan keinut-
tamaan venettä, mikä oivallus johti 
siinä tilanteessa onnistumiseen.

Eräät sankarihautajaiset
sairaalana ja aina vastattiin, että he 
eivät voi niissä oloissa ottaa hoidet-
tavaksi lapsipotilasta.

Perheen pojan sankarihauta-
us oli sunnuntaina jumalanpalve-
luksen jälkeen. Minulle tuotiin aa-
mulla sanaa, että poika oli entistä 
huonompi ja pyydettiin, että tuli-
sin hänen luokseen hautauksen jäl-
keen. Lapsen vanhemmat olivat 
tulleet kirkolle lainahevosella, mut-
ta perheen lapset oli jätetty kotiin. 
En muista oliko silloin siunattava-
na vain tämä vainaja vai oliko hei-
tä useampia. Tilaisuutta juhlistettiin 
lipuilla ja kuoron laululla. Tilaisuu-
den jälkeen lähdettiin sairaan luok-
se, lapsen vanhemmat hevosella ja 
minä polkupyörällä. Mökki oli sii-
vottu juhlakuntoon. Ikkunoissa oli 
uudet valkoiset kreppipaperiver-
hot ja valkoinen liina pöydällä, jol-
la odotti kahvinkorvike ja pulla. Jo-
kunen naapuri pistäytyi kahvilla. 
Perheen lapset oleskelivat enim-
mäkseen pihalla. Mökissä oli pieni 
pirtti ja vielä pienempi kamari, jos-
sa lapsi sairasti. Poika oli huonona 
ja päätin jäädä hänen luokseen yök-

si. Valvoin häntä hoidellen. Lapsen 
vanhemmat yrittivät nukkua pirtis-
sä. Perheen muut lapset nukkuivat 
aitassa. Aamupuolella yötä näytti 
loppu tulevan. Herätin vanhemmat 
ja yhdessä katsoimme lapsen kuo-
lemaa. Vanhemmat eivät halunneet 
herättää muita lapsia olemaan mu-
kana. 

Varhain aamulla ennen kuin olin 
ehtinyt lähteä, tuli naapurin emän-
tä kysymään, miten lapsi voi. Kuul-
tuaan lapsen kuolemasta hän sa-
noi, että minun pitäisi veisata hänen 
kanssaan kuolinvirsi, koska hän ar-
veli, että lapsen vanhemmat eivät 
siihen pystyisi. Kuolinvirren vei-
saaminen oli minulle uusi kokemus. 
En ollut kuullut siitä tavasta. Löy-
tyi kaksi virsikirjaa ja niin istuttiin 
penkillä ikkunan edessä ja veisat-
tiin, tämä emäntä oikein kimakal-
la äänellä ja nuotin vierestä ja minä, 
joka en osaa laulaa, hiljaisemmal-
la äänellä kai myös nuotin vieres-
tä. Tunnelma oli kuitenkin harras 
sinä kauniina, mutta surullisena ke-
säaamuna.

Pirkko Heikkinen
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Kanttiinin Lotat pitivät loppuun-
myydyn juhlakonsertin Helsingin 
musiikkitalossa lokakuun 13. päi-
vänä. Oli kulunut 15 vuotta laulu-
yhtyeen perustamisesta.

-Lottaelämys syntyi sotavete-
raanikuorojen valtakunnallisissa 
laulujuhlissa, joissa ei ollut esiin-
tynyt yhtään lottaa. Ajattelin, että 
kyllähän lottakin osaa laulaa ja 
vein viestiä laulaviksi tuntemille-
ni lotille. Näin lotta-asuissa esiinty-
vä kuuden naisen lauluyhtye aloit-
ti toimintansa 1997, Rauni Kontu 
kertoo.

Kanttiinin Lottien jäsenet ovat 
pikkulottia ja lottien tyttäriä sekä 
takavuosien laulusiskoja pääkau-
punkiseudun tunnetuista kuorois-
ta. Ohjelmisto koostuu sotavuosien 
1939–1944 lauluista, jotka on sovi-
tettu yhtyeelle 3-4-äänisiksi. 

-Lauluvalikoimalla haluamme 
kiittää niitä sukupolvia, jotka tais-
telivat maallemme itsenäisyyden ja 
vapauden, Rauni Kontu perustelee.

Merkittävimpiä esiintymisiä ovat 
olleet vuonna 2002 uudelleen hen-

Lauluyhtye Kanttiinin Lotat laulanut 15 vuotta

kiin herätetyt asemiesillat ja Finnai-
rin henkilökunnan sotaveteraaneille 
järjestämät rosvopaistitapahtumat. 
Lottakonsertteja on pidetty Helsin-
gissä, Turussa, Tampereella ja Lah-
dessa. Kanttiinin Lotat ovat esiin-
tyneet erilaisissa tapahtumissa yli 
300 kertaa.

-Mieliinpainuvin oli esiintymi-
nen jääkäriliikkeen juhlassa, jos-
sa lauloimme kaksi Jääkärin morsi-
an-laulunäytelmästä Urpo Jokisen 
meille sovittamaa laulua. Ne kuu-
luivat myös äskeiseen juhlakonsert-
tiimme.

Kun Kanttiinin Lotat laulavat 
Kodin kynttilöistä ja sytyttävät hä-
myiselle esiintymislavalle lämpi-
mästi tuikkivat kynttilät, tuskin yk-
sikään kuulijoiden silmäpari pysyy 
kuivana.

Kanttiinin Lotissa laulavat Tuu-
la Kohi, Rauni Kontu, Marja-Lea 
Pöyhtäri, Airi Riisalo, Marja-
Leena Suila ja Ritva Syrjämäki. 
Säestäjinä toimivat Seppo Mietti-
nen, harmonikka ja Teemu Veijo-
la, viulu.

Niilo Ihamäki

Espoon Sotaveteraaniyhdistyksen naisjaosto 
myy Sampokujalla sinivalkoisia itsenäisyyspäi-
väkynttilöitä, veteraanien joulukortteja ja ka-
lentereita ym. 
30.11. – 5.12.2012. klo 10 – 18.
Tervetuloa ostoksille!
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Kun on yhdessä eletty yli kuu-
sikymmentä muistoista rikasta 
vuotta, puolison kuolema jättää 
pitkäksi aikaa elämään suuren 
aukon. Silloin tuntee jääneensä 
tyhjän päälle ja ihmettelee, mi-
ten tästä selvitään.

Näin kuvailee kirkkonumme-
lainen 89-vuotias sotaveteraani 
Reino Perta tuntojaan puolison 
kuoltua puolitoista vuotta sitten.

Reino Pertan elämän taival alkoi 
Vaasassa. Perheen isän kuoltua var-
haisessa vaiheessa tie vei Ylista-
ron mummolaan. Kulku jatkui Hel-
singin kautta Espooseen ja lopulta 
pysyvästi Kirkkonummelle. Rei-
no meni naimisiin Katrinsa kanssa 
pian sota-ajan jälkeen. Elämän arki 
ja juhlat kasvattivat heitä yhteen.

Perheeseen syntyi vuosien var-
rella neljä lasta tasaisin välein. Näin 
kodinhoidossa tarvittiin molempien 
vanhempien käsiä. Kun Reino jäi 
eläkkeelle, puoliso Katri jatkoi vie-
lä monta vuotta työelämässä. Näin 
oli luonnollista, että Reino osallis-
tui aktiivisesti kodin hoitoon, mikä 
jäi kokonaan hänen harteilleen Kat-
rin sairastuttua ja jouduttua lopulta 
hoitolaitokseen. Näinä viimeisinä 
vuosina Reino oli tiiviisti vaimon-
sa vierellä syöttäen ja hoivaten hän-
tä. Samalla hän valmistautui yksin 
jäämiseen. Yhteinen taival päättyi 
kauniisti. Eron hetkellä hän sai pi-
tää vaimoaan kädestä kiinni. 

Vaimon kuoltua useimmat mie-
het tuntevat itsensä avuttomaksi. 
Onhan kodin hoito ja ruoanlaitto 
yleensä ollut naisten harteilla. Rei-
no myöntää, että vaimon kuoltua 
hänet valtasi tyhjyyden tunne, mut-
ta avuttomaksi hän ei itseään tun-
tenut. Olivathan elämän tilanteet 
opettaneet hänet selviytymään yk-
sin myös kotiaskareista.

Oma jaosto Kirkkonummelle
Reino sai runsaat 20 vuotta sitten 
silloisen yhdistyksen puheenjohtaja 
Veikko Sjöblomilta tehtävän perus-
taa Kirkkonummelle oma jaosto, 
koska jo silloin oli Kirkkonummel-
le muuttanut runsaasti yhdistyksen 

Yksin elämiseen on varauduttava ajoissa

jäseniä. Tehtävä toteutettiin välittö-
mästi, ja yhdistys sai heti yli 20 jä-
sentä puolisoineen. Parhaimmillaan 
jäseniä oli yli 40.
Jaoston puheenjohtajaksi saatiin 
Jaakko Jaskari, joka oli hiljattain 
muuttanut Laihialta. Siellä hän oli 
pankinjohtajan toimen ohella toi-
minut Laihian sotaveteraanien pu-
heenjohtajana, joten jaoston joh-
to oli heti alussa osaavissa käsissä. 
Sihteeriksi valittu Reino tunsi Es-
poon sotaveteraanina hyvin yhdis-
tyksen tärkeät henkilöt.

Reino osallistui vaimonsa kans-
sa aktiivisesti jaostonsa toimintaan. 
Heidän keittiöstään on lähtenyt lu-
kematon määrä leivonnaisia myy-
jäisiin, joiden tuotolla jaosto on teh-
nyt lukuisia retkiä

Kaveri ei jättänyt
Reino Pertan kuten muidenkin so-
tiemme veteraanien mielessä sodan 
muistot säilyvät elämän loppuun 
asti, varsinkin jos on taistellut La-
guksen joukoissa. Panssarivaunun 
kuljettajana hän joutui kohtaamaan 
myös Neuvostoliiton suurhyök-
käyksen Kannaksella kesäkuussa 
1944 .Vihollisen ylivoiman edes-
sä suomalaisten joukot olivat sekai-
sin ja joutuivat irtaantumaan. Pans-
sarivaunuista oli jäljellä enää kaksi. 
Niistä toisen miehistö oli menettä-
nyt hermonsa lukuun ottamatta yhtä 
ampujaa, joka pystyi ohjaamaan 

vaununsa selustaan. Suomalaiset 
luulivat näitä vaunuja venäläisik-
si ja ryhtyivät tulittamaan. Reino 
ohjaama vaunu sai osuman, min-
kä seurauksena sen molemmat am-
pujat haavoittuivat kuolettavas-
ti kuljettajan saadessa sirpaleita 
päähänsä ja selkään. Naapurivau-
nun kuljettaja huomasi, ettei kaik-
kia haavoittuneita oltu siirretty vau-
nusta pois ja tuli kiskomaan Reinon 
ulos vaunun luukusta ja siten myös 
hoitoon. Kaveria ei jätetty.

Maailmaa parannetaan tai Kun-
toa hoidetaan
Reino on saavuttanut lähes yhdek-
sänkymmenen vuoden iän ja on 
edelleen hyväkuntoinen. Niinpä 
hän ei ole yksin vaan toimii edel-
leen sekä sotaveteraanien Kirkko-
nummen jaostossa jäsenenä että 
sotainvalidien Espoo-Kirkkonum-
mi-Kauniainen -osastossa varapu-
heenjohtajana.

Reinon oma ikäluokka on pää-
osin nurmen alla, mutta nuorem-
pia veteraaneja hän kohtaa tiistai-
sin palvelutalon kahvitapaamisissa. 
Kun maailman asiat on saatu kun-
toon, joukko siirtyy hoitamaan 
omaa kuntoaan kuntosalille ja ve-
sivoimisteluun. Niinpä Reinon ryh-
ti on uljas kuin nuorella miehellä 
konsanaan.

Martti Toivanen
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Tapiolalaisen Ulla-Marita Raja-
kaltion esitelmää lottatoiminnasta 
suunniteltiin täksi syksyksi, mutta 
lopulta hanke lyheni täksi haastat-
teluksi hänen värikkäistä vaiheis-
taan.  

Talvisodassa aina seuraavaan 
kesään saakka Ulla-Marita palveli 
sotilassairaala SS 27:ssä Vaasassa 
ja jatkosodassa hän hakeutui lotak-
si isänsä, jääkärieverstiluutnant-
ti Ragnar Wahlbeckin komenta-
maan Jääkäripataljoona 1:een.

Tulikasteensa Ulla-Marita sai 
jouluna 1941 viedessään joulukah-
veja Äänisen saaressa oleville jää-
käreille. Piiskatykin ammukset ei-
vät tavoittaneet rantakivien väliin 
suojautunutta lottaa. Seuraavan 
kerran lotta Wahlbeckiä ammut-
tiin kesäkuun 10. päivänä vuonna 
1944 Terijoella, kun puna-armei-
ja vauhditti hänen pikaista lähtö-
ään Todlebenin järeällä rannikko-
tykistöllä. Ulla-Marita Wahlbeck 
jätti entisen rakkaan kotipaikkan-
sa, Terijoen viimeisten suomalais-
ten joukossa.

Sitä ennen lotta Wahlbeck oli 
ehtinyt toimia opettajana vuosina 
1942-43 Mirenovajan kylän kou-
lussa yhdessä tulevan oopperalau-
lajan, Veikko Tyrväisen kanssa. 

Ennen juhannusta 1944 Ulla-
Marita matkusti vapaaehtoisena 
jälleen kohti Aunusta ja VI Armei-
jakunnan esikuntaa. Sortavalan 
jälkeen vastaan tuli Aunuksesta ir-
tautuvia suomalaisia joukkoja. So-
tilaat ihmettelivät itään matkaavaa 

Monen rintaman lotta

lottaa toteamalla, että täältä on jo 
kaikki naiset lähetetty pois. Peril-
lä lotta sai todistaa viestikeskus-
ta hoitaessaan jääkärikenraaleiden 
Talvelan ja Blickin välistä yhteen-
ottoa. Jääkärikenraaleiden huuta-
minen olisi Ulla-Maritan mukaan 
kuulunut ilman puhelinkaapeleita-
kin. Aunuksessa lottatunnus vaih-
dettiin kaulaan ripustettuun so-
tilaiden tuntolevyyn ja vaikea 
vetäytymistaival alkoi. 

Neuvostojoukot tekivät Vite-
leessä Laatokan rannalle maihin-
nousun ja kokonainen suomalainen 
armeijakunta oli jäämässä mottiin. 
Armeijakunta vetäytyi Nurmoi-

lasta Säntämän kautta rakennet-
tua keskeneräistä kenttäautotietä 
pitkin. Sadat maataistelu- ja pom-
mikoneet sekä tykistö tulittivat ve-
täytyviä jatkuvasti. Tuota matkaa 
muistellessaan Ulla-Marita tote-
aa vakavana: ”Uskon ryömineeni 
pommien ja kranaattien räjähdel-
lessä 100 kilometriä, -loputtomal-
ta se taival tuntui.”

Elämäntyönsä Ulla-Marita Ra-
jakaltio teki Steinerkoulun opetta-
jana. 

Yhteydet entisiin oppilaisiin 
ovat säilyneet edelleen läheisinä.

Matti Kaltokari

Ulla-Maritan opettajatoverina Mi-
renovajan koulussa oli Veikko Tyr-
väinen
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Apteekkineuvos Klaus Holttinen 
tuntee apteekkilaitoksen kansain-
välisten yhteyksiensä takia koko 
Euroopasta. Siksipä hänen katta-
va esitelmänsä antoi taustaa laa-
jemminkin apteekkialan toimin-
nasta. Hän toimii apteekkarina 
Järvenpäässä. Aiheena oli Apteek-
kitoiminta Suomessa. Se kuultiin 
Tapiolassa lokakuun viimeisenä 
maanantaina.

Suomessa toimii yli 800 apteek-
kia sivuapteekkeineen. Näistä Yli-
opiston apteekkeja on vain muuta-
ma. Alalla on töissä 8500 henkilöä, 
joista 60 prosenttia on korkeakou-
lutettuja proviisoreita tai farma-
seutteja. Hieman yllättyneinä kuu-
limme apteekkareista 70 prosentin 
enemmistön olevan naisia. Ruot-
sissa yhtä apteekkia kohden on tu-
hat asukasta enemmän kuin meillä. 
Hyvä Suomi.

FIMEA pitää huolen siitä, että 
apteekkeja on tasaisesti ympäri 
maata. Se päättää lupien määräs-
tä eri paikkakunnilla, muttei aptee-
kin osoitteesta. Apteekkitoiminta-
luvan saamiseen vaikuttaa hakijan 
kokemus, ei raha. Lupa on henki-
lökohtainen ja apteekkarin eläke-
ikä on nykyään 68 vuotta. Henki-
löllä voi olla vain yksi lupa. Koska 
apteekkarin tulot ja apteekin lii-
kevaihto lasketaan yhteen vero-
tuksessa, ovat alan harjoittajat si-
joittuneet hyvin verokalenterissa, 
minkä kansa on pannut kateellise-
na merkille.

Veteraaneille tärkeä tieto on 
Kelakortin rintamatunnuksen oi-
keuttavan reseptilääkkeiden alen-
nuksiin. Joillain apteekeilla on 
vapaaehtoinen veteraanialennus 
muillekin tuotteille. Lääkkeiden 
myyntihinta on koko maassa aina 
sama. Patenttien suoja-ajan rau-
keamisen jälkeen edullisempien 
rinnakkaislääkkeiden tulo markki-
noille on näkynyt hintojen putoa-
misena. Näitä on jo 60 prosenttia 
myydyistä reseptilääkkeistä. Lääk-

Apteekit ja apteekkarit

keiden hintapaine on ajanut val-
mistamisen osittaisen siirtymisen 
Kiinaan. Apteekkien osuus terve-
ydenhuollon menoista on vain 3.4 
prosenttia. Ne käsittelevät vuosit-
tain yli 50 miljoonaa reseptiä. 

Koska ensi vuonna lääkekat-
tokorvaus putoaa ja ALV nousee, 
on odotettavissa reseptilääkkei-
den hamstrausta vielä joulun alla, 
muistutti apteekkineuvos Holtti-
nen. Samalla hän mainitsi e-resep-
tin, joka on tulossa Espooseen ensi 
vuonna. Se mahdollistaa resepti-
lääkkeiden saannin mistä tahan-
sa maamme apteekista. Eurooppa-
laisessa asteikossa apteekkiemme 
taso kestää hyvin vertailun.    

Martti Nurmisalo 

TALVISODAN PÄÄTTYMISEN
MUISTOTILAISUUDET ESPOOSSA

Keskiviikkona 13.3.2013

LIPUNNOSTO
Klo 09.00

Kulttuurikeskuksen edessä

Puhe
Kirkkoherra Antti Rusama

SEPPELTENLASKU
Klo 10.00

Tuomiokirkon sankarihaudoilla

MUISTOJUHLA
Klo 18.00

Tapiolan kirkossa

TUMMA ASU, KUNNIAMERKIT JA TAMMENLEHVÄ

TERVETULOA
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Espoon kaupungilla on Pihatör-
mässä apuvälineyksikkö. Apuvä-
lineillä voidaan korjata vammas-
ta, sairaudesta tai ikääntymisestä 
aiheutuvaa toimintakyvyn heik-
kenemistä. Johtava kuntoutus-
suunnittelija Tiina Hannikainen, 
pitääkö olla lääkärintodistus, jot-
ta apuvälineen voi saada?
- Lääkärin lausuntoa ei tarvita. 
Riittää, kun terveydenhuollon am-
mattilainen on tarpeen todennut, 
siis esimerkiksi fysioterapeutti tai 
vaikkapa kotihoidon työntekijä.

Mitä apuvälineitä Pihatörmästä 
löytyy?
- Siellä on kymmeniä välineitä. Ta-
vallisimpia ovat pyörätuolit ja rol-
laattorit, tukikepit, kyynärsauvat, 
wc-istuimen korokkeet ja suihku-
tuolit. On paljon sellaisia välinei-
tä, jotka auttavat liikkumisessa tai 
vaikkapa toipumisaikana leikka-
uksen jälkeen.

Yksikkö on avoinna maanan-
taina, tiistaina, keskiviikkona ja 
perjantaina kello 8-15 ja torstai-
sin 8-17.30. Pitääkö välineen nou-
toa varten varata aika?
- Aika on hyvä varata silloin, jos 
haetaan vaikkapa pyörätuoli, sil-
lä sen asentamisessa menee aikaa 
jonkin verran. Ellei varaa aikaa, 
joutuu ehkä odottelemaan. 

Puhelinajat ovat arkisin kello 
8-10 ja 13-15. Puhelinnumero on 
8164 2370.

Käyntiosoite on Pihatörmä 1 A, 
sisäänkäynti kattopihalta P3.

Jos väline menee rikki, saako eh-
jän tilalle?
- Rikki mennyt vaihdetaan uuteen 
tai korjataan, jos kyseessä on hen-
kilön tarpeiden mukaan yksityis-
kohtaisesti sovitettu.

Niilo Ihamäki  

Taas oli tupa täynnä veteraaneja 
17.9.2012 Tapiolassa, kun profes-
sori Marja-Riitta Taskinen puhui 
valtimoterveyden uhkakuvista täs-

Elintavat ja verisuonisairaudet

sä ajassa. Saimme nähdä valtimos-
airauksien taudinkuvan lukuisten 
tilastojen vahvistamina. Ensiastee-
na on rasvajuoste, joka kasvaa ate-
roomaksi, sitten plakiksi, jolle tu-
lee lopuksi repeämä, joka näkyy 
veritulppana. Kolesteroli, veren-
painetauti, diabetes ja tupakoin-
ti ovat vaaratekijöitä, samoin kuin 
nykyaikaiset elintavat. LDL:n, eli 
huonon ja HDL:n, eli hyvän ko-
lesterolin arvot ovat parantuneet 
Suomessa, jopa niin että sepelval-
timokuolleisuus on pudonnut vii-
desosaan 70-luvusta. Rasvan syön-
ti on vähentynyt. Statiineilla on 
pienennetty LDL:ää. 

Kivikauden mies käytti ruuan 
hankintaan päivittäin maratonilli-
sen energiaa. Tänään varusmies-
ten keskipaino on noussut 6 kg 20 
vuodessa. Vapaa-ajan liikunta on 
lisääntynyt, mutta sinnekin men-

Pikapuhelu

nään autolla, kuin myös töihin. 
Töissä vain istutaan. Limupakka-
usten ja hampurilaisannosten koko 
vain kasvaa. Kolajuomat sisältävät 
aivan liikaa sokeria, samoin hedel-
mäjuomat. 2 tyypin diabetes uh-
kaa, varsinkin ylipainoisia.  Hedel-
mät ovat terveellisempiä. Olutta ei 
edes mainittu, mutta lasillinen pu-
naviiniä päivässä ei ole pahasta.

Jos kaikkea rasvaa ei kulute-
ta, se varastoituu, aluksi ihon alle, 
mikä on ihan hyvästä, sitten vat-
saonteloon ja elinten ympäril-
le, mikä on jo huolestuttavampaa. 
Hyvän HDL:n pieni määrä on tä-
män päivän riskitekijä.  Lopuksi 
tulivat lohdutuksen sanat ihan ta-
vallisen elämän pidentämisen oh-
jeiksi: Kaikkein tärkeimpiä ovat 
monipuolinen ruokavalio, liikunta 
ja iloinen mieli.

Martti Nurmisalo
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KOTISIIVOUKSET, IKKUNANPESUT 
JA HOIVAPALVELUT

Toimimme Espoon kaupungin veteraanipalveluiden
 yhteistyökumppanina

Soittakaa niin kerromme mielellämme lisää

Medsun Oy
050-55 66 866

MEDSUN OY tuo auringon jokaiseen käyntikertaan

WWW.MEDSUN.FI

Tuntuma Kiinan kieleen saatiin Un-
karin Sarvariin syyskuussa tehdyllä 
veteraanien kuntoutuslomalla. Ma-
japaikkamme hotellin vapaa-ajan-
ohjaaja opetti sitä liikuntatunnilla 
hyvin käytännön läheisesti, kiina-
laisen voimisteluohjelman komen-
toina. Nostelimme käsiä ja jalkoja, 
pyöritimme vartaloa ja toistelimme 
kiinankielen sanoja Wai Tan Kung 
ja niin edelleen. Ohjelman kerta-
kesto oli puoli tuntia. Enempää ei 
olisi jaksanutkaan, siksi paljon kii-
nan puhuminen ja liikkeet ottivat 
voimille.

Sarvari oli monelle tuttu jo en-
nestään, ja sen vuoksi tervehdykset-
kin perillä olivat iloisia. Mukana oli 
24 veteraania ja kaksi tukihenkilöä. 
Hoidot olivat hyvät ja ruoka moni-
puolista ja niin maukasta, että usei-
den paino nousi kilon tai parhaiden 
parikin. Väliaikoina käveltiin ho-
tellia ympäröivän metsän poluil-
la ja katseltiin lammen sorsien puli-
kointia. Suuren ihmettelyn kohde oli 
valtava puu, jonka rungon ympäri 
kahden miehen kädetkään eivät yl-

Sarvarin 
kuntoutus-
lomalla 
opittiin 
kiinaakin

täneet. Yhtenä päivänä tehtiin retki 
Balatonjärvelle ja vierailtiin viiniti-
lalla. Eva Hibay, Sinikka Ojanpe-
rä ja Eve Jatkola pitivät meistä hy-
vää huolta. 

Lämpömittari näytti päiväläm-
möksi 25–30 astetta.

Illalla tanssittiin ja se toi mieleen 

nuoruuden muistot. Yhteisissä kes-
kusteluissa kerrattiin päivän tapah-
tumia ja pohdittiin vakaviakin ky-
symyksiä. Hyvänä elämänohjeena 
pidettiin sitä tavoitetta, että jokaise-
na päivänä olisi suotavaa oppia jo-
tain uutta. 

     Leo Tonttila  

Sarvarissa hoitoja odotellessa.
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Kiinalaista voimistelua Sarvarissa
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Tapiola, Kaupinkalliontie 10, 02100 Espoo
puh. (09) 816 5051, lipunmyynti (09) 816 57234.

www.espoo.fi/kulttuurikeskus

JALKAHOITOLA 
KAISA JÄRVELÄINEN

Taavinkoti
Nauhakuja 2, 02180 Espoo

puh. 09 – 4521 005

JALKAHOITOLA 

REBECCA ORTJU
Merikartano

Tyrskyvuori 6, 02320 Espoo
puh. 050 – 3284 566

Revontulen Fysioterapia
Revontulentie 8, 02100 Espoo

Puh. (09) 455 3595

TAPIOLAN OTSO APTEEKKI
Palveleva apteekki

Laaja ja monipuolinen palveluvalinta 
Tapiolan ydinkeskustassa

Tervetuloa!
Länsituulentie 6

Hemodialyysiä
siellä missä
itse haluat!

www.carbonex.fi

FYSIOTERAPIA 
ANN-BRITT RAJALA

Espoonlahden uimahalli
Espoonlahdenkuja 4, 02320 Espoo

puh. 09 – 8022 083

VIHDIN 
SISÄRAKENNETEKNIIKKA OY

Nummela
puh. 041 – 4667 221

Fysikaalinen hoitolaitos
MATIN KUNTO OY

fysioterapia, hieronta,veteraanikuntoutus
Satukuja 1, Matinkylä
puh. 09 – 8034 747
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PROMECA-CONSULTING OY
Kauniainen

LIHEL OY
Mänkimiehentie 21, 02780 Espoo

puh. 09 – 8190 110

SUOMEN UNIPOL OY
Karapellontie 8, 02610 Espoo

puh. 09 – 6823 260

ETELÄ-SUOMEN
SÄHKÖTUKKU OY

Kabanovintie 78 A, 02400 Kirkkonummi
puh. 09 – 3158 1367

ROCKWOOL FINLAND OY
Piispanportti 10, 02200 Espoo

puh. 09 – 8563 5880

TM TOIMI OY
Yhteistuvantie 2 G, 02730 Espoo

puh. 0400 – 506 899

DE DIE KY
Läkkisepänkuja 2 A, 02650 Espoo

puh. 050 – 5543 823

JARINKO
Kabanovintie 115, 02400 Kirkkonummi

puh. 050 – 4437 940

ICON SANCTA
Kirkkopollku 4, 02100 Espoo

puh. 040 – 5460 844

KULJETUS 
JARNO SUNDSTRÖM

Suopurontie 19, 02920 Espoo
puh. 0400 – 773 002

PEKKA VALLENIUS
Ristimäentie 22 A 3,02320 Espoo

puh. 050 – 4431 166

JONEZ ENGINEERING OY
Tuurinmäentie 14, 02200 Espoo

K-SUPERMARKET
KULINAARI

Kamreerintie 3, 02770 Espoo
puh. 09 – 8676 200

VEIKKOLAN
TEOLLISUUSKIINTEISTÖT OY

Teollisuustie 9, 02880 Veikkola
puh. 050 – 5176 055

LAURI MARJAMÄKI
Espoo

puh. 040 – 5865 333

SANMARK OY
Espoo

puh. 046 – 6409 471
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Taannoin tässä lehdessä käsitel-
tiin lyhyesti kenttäpostia ja siihen 
liittyvää sensuuria. Palaan aihee-
seen omakohtaisine kokemuksine-
ni. Vuonna 1941 kesäkuussa olin 
Keski-Suomessa Karstulassa suku-
laisteni luona osittain lomalla, osit-
tain töissä. Sodan varjo kummitteli 
jo kaikessa toiminnassa. Hevosten 
pakko-otto armeijan käyttöön al-
koi ja jouduin sihteeriksi kirjaa-
maan tarvittavat tiedot. Erityistä 
kiitosta sain kun osasin niin hyvin 
aakkoset. Sitten sain komennuksen 
osallistua ilmavalvontaan suojelus-
kuntatalon katolle pieneen torniin. 
Liekö suunniteltu sotaa varten? 
Tuskin. Valoisat Keski-Suomen ke-
säyöt olivat aina olleet suuri nautin-
toni, joten valvominen kaksi tuntia 
kerrallaan kaverin kanssa oli elä-
mys. Toista oli ollut ilmavalvonta 
pakkasessa Helsingin tuberkuloo-
sisairaalan kattoterassilla talviso-
dan aikana.

Tädilleni, joka silloin oli lotti-
en puheenjohtaja, tuli pyyntö yh-
destä lotasta kenttäpostikonttoriin. 
Suhteilla pääsin lähtemään, oli halu 
saada uusia kokemuksia. Kpk 1 si-
jaitsi siinä vaiheessa Pieksämäel-
lä. Lottien lisäksi siellä ahersi  lo-
malla olevia koulutyttöjä. Näistä 
eräs oli myöhemmin kuuluisa ru-
noilija Aila Meriluoto. Viisikym-
mentä vuotta myöhemmin löysin 
tämän tiedon eräästä hänen kirjas-
taan. Työmme oli hauskaa, heitte-
limme vain paketteja. Näin paketti-
posti on aina toiminut.

Kun rintama eteni, pakattiin lo-
tat ja postin ammattilaiset junaan ja 
kahden vuorokauden päästä olim-
me Matkaselässä, joka vain pari 
päivää aikaisemmin oli vallattu. 
Sieltä sain siirron sensuuriin, joka 
oli kenttäpostissakin salaperäinen 
alue, josta ulospäin ei tiedetty mi-
tään. Tehtävämme oli saksilla tai 
mustalla värillä poistaa paikan- ja 
yksiköiden nimet ja muitakin tieto-
ja, jotka olisivat olleet yleisen mie-
lipiteen muokkaamisen kannalta 
haitallisia. Ehkä se oli syyskuuta, 
kun Mikkelistä tuli uudet ohjeet. 
Oli tilastoitava jokainen avattu kirje 
ruudukkoon määrättyjen näkökoh-

tien mukaan. Oli arvioitava miehis-
tön tyytyväisyys esimiehiin, muo-
naan, taistelutahtoon, koti-ikävään 
jne. Oli varmaan muitakin tekijöi-
tä, jotka jo ovat unohtuneet. Henki-
lönimiä ei toki tilastoitu, mutta kä-
sittääkseni sensuurin johto tilastoi 
yksikön nimen. Tiedot lähtivät no-
peasti Mikkeliin. Johtaja toi meil-
le neljälle sensorille – kaksi lottaa 
ja kaksi sotilasta – pinkan kirjeitä, 
luullakseni samasta yksiköstä kai-
kille. Itse emme saaneet niitä ha-
kea. Tästä sensuurin toiminnasta 
vasta tänä syksynä olen nähnyt jul-
kisuudessa mainittavan.

Suurin osa kirjeistä oli kuin tois-
tensa kopioita, mutta piristäviä 
poikkeuksiakin oli. Oli lahjakkaita 
kirjoittajia, joiden teksti saattoi olla 
sellaista, että vasta meidän aikam-
me olisi hyväksynyt nämä tekstit 
kaunokirjallisuuteen. Pikkuhaus-
kaa oli joskus, kun nokkela sotilas 
yritti ilmoittaa sijaintinsa ”Tyvestä 
puuhun noustaan, ei ...” Olisikohan 
vaimo tiennyt sellaista paikan ni-
meä kuin Latva.

Omituista oli, että yleisin kir-
joitusväline oli kosmoskynä, olisi-
ko se ollut halvempi kuin lyijyky-
nä. Kosmoskynän jälkeä oli vaikea 
lukea.

Olimmeko vannoneet valan, en 
muista, mutta sellainen aivopesu 
meillä oli, että mistään henkilökoh-
taisesta emme koskaan puhuneet, 
emme myöskään mielialatiedois-
ta. Jouluun asti elin Suomen kansan 
syvien rivien tunteiden ja toiveiden 
parissa, sitten tuli matka Helsinkiin.

Sodankin aikana yliopistossa 
koulutettiin ajoittain lääkäreitä ja 
hammaslääkäreitä ja näin pääsin 
jatkamaan hammaslääkärin opin-
tojani. Väliaikoina olin lottako-
mennuksella esimerkiksi puhelin-
keskuksen hoitajana Itä-Karjalassa 
rintama-alueella. Koko ajan pyrin 
lääkintähommiin rintamalle lot-
tana. Kirjoitin isäni lääkäriveljel-
le kenttäsairaalaan, mutta hän tyr-
mäsi minut: ”Voi rakas tyttö kulta, 
älä tule tänne. Tällä on kauheaa !” 
Tämä olisi kyllä ollut sensuroitava 
lause.

Vuonna 1943 suoritin hammas-

lääketieteen kandidaatin tutkinnon. 
Se vasta yllätys oli, kun pääma-
ja katsoi, että lääkäripulaa helpo-
tetaan määräämällä hammaslää-
ketieteen kandit sotasairaaloiden 
osastonlääkäreiksi. Vaasan sotasai-
raalan ylilääkärillä Karsten Slätik-
sellä oli niin paljon arvostelukykyä, 
että hän piti minua pikemminkin 
valelääkärinä ja ottaen myös huo-
mioon pitkälle edenneen raskauteni 
hän määräsi minut tutkimustyöhön. 
Kuitenkin lukukautta minua edel-
lä opiskellut Ester Oksa sen sijaan 
hoiti osastonlääkärin virkaa, välil-
lä varsin epätoivoisena. Saimme sa-
maa palkkaa, minä elämäni parasta. 

Kiitos rokotusten harva on Suo-
messa viime vuosikymmeninä näh-
nyt jäykkäkouristuspotilasta. So-
tasairaalassa Ester kerran lähetti 
hakemaan minua apuun, mutta sii-
nä vain jouduimme yhdessä kau-
huissamme ihmettelemään, kun 
miesparka oli kaarella korkeal-
la kantapäitten ja päälaen varassa. 
Tässäkin tapauksessa sairaanhoita-
jat olivat kullan arvoisia, kun tiesi-
vät mitä ei saa tehdä. Tässä nyt näin 
mitä kaipaamani sairaalatyö on ! 

Valelääkärin työni ja hyvä palk-
kani loppuivat raskauteni johdosta 
kahteen kuukauteen. Palasin Hel-
sinkiin ja yllätys yllätys: mieheni, 
joka oli lääketieteen kandidaatti, sai 
komennuksen Syväriltä Helsinkiin 
laboratorioon joukoissa levinnei-
den pahojen epidemioiden selvitys-
työhön. Punatauti ja pilkkukuume 
raivosivat rintamalla.

Hellevi Penttinen

Sensorina ja valelääkärinä
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Viime kevään aikana esittivät ve-
teraanit valistusjaostolle toiveen 
kuulla armeijamme nykytilasta. 
Mediassa oli ollut sen verran häm-
mentäviä artikkeleita, että Puolus-
tusvoimien päivitys oli paikallaan. 

Sotavarustelun päällikkö, ken-
raaliluutnantti Jarmo Lindberg 
aloitti 15.10.2012 esitelmänsä 
”Puolustusvoimien aseistus ja va-
rustus” kertomalla, kuinka yrityk-
sistä tuttu matriisiajattelu on voi-
massa myös armeijassa. Maan-, 
meri- ja ilmapuolustus katsovat 
toimintojaan yhtenä kokonaisuu-
tena, oli kyse sitten johtamises-
ta, tiedustelusta, valvonnasta tai 
vaikka logistiikasta ja tutkimuk-
sesta. Kehittämistä tapahtuu niin 
alueellisten kuin operatiivisten 
joukkojen tasolla. ”Puolustusvoi-
mat voivat säästää vain lakkautta-
malla joitakin yksiköitä kokonaan, 
ei sieltä täältä nipistämällä”, valisti 

Puolustusvoimat vahvistivat 
luottamustamme

kenraali meitä. Yksi suuri kuluerä 
on vanhentuneen materiaalin kor-
vaaminen. 

Vihollisen maajoukkojen hyök-
käykseen vastaamisen tavoite on 
tuottaa viholliselle riittävän suuria 
tappioita etenemisen pysäyttämi-
seksi.  Merivoimien tavoite on pi-
tää meriliikenne turvallisena. Ran-
nikkojoukot eivät ole enää sidottuja 
kiinteisiin asemiin, vaan varusteet 
ja tulivoima siirretään kohteeseen. 
Herätemiinat saadaan räjähtämään 
ilman vihollislaivan suoraa osu-
mista niihin. Miinantorjuntaan on 
hankittu aivan uudenlaisia aluk-
sia, joilla on vedenalaisia robot-
teja toimintaa monipuolistamassa. 
Ilmavoimien päätavoite on hävit-
täjätorjunta. Nykykoneiden elin-
aikaa pidennetään ja taistelukykyä 
parannetaan ilmasta maahan oh-
juksilla, joilla voi olla jopa sadan 
km:n kantomatka ja metriluokan 

tarkkuus. Raskailla raketinheit-
timillä saavutetaan kolmensadan 
km:n kantama. Kevyitä lennokkeja 
hankitaan tiedonkeruuseen johta-
misen apuvälineiksi. Pienen maan 
tiedustelun pitää olla tarkka, jo-
ten uusia ilmavalvontatutkia, In-
ternetistä erillisiä tietojärjestelmiä 
ja satelliittipaikannuksesta riippu-
mattomia ohjuksia on ostoslistas-
sa, jonka lopullisesta suuruudesta 
päättää eduskunta.”Vaikka armei-
jan hankintamenoista on karsittu 
46 %, enemmän kuin henkilöstö-
kuluista, on lista silti vakuuttava”. 
lopetti kenraali.  Kyselyosuudessa 
summasi oma kenraalimme Jaak-
ko Valtanen mainion esitelmän sa-
nomalla: ”Minä olen hyvin luotta-
vainen tämän kuultuani”.

Martti Nurmisalo

Merivoimien uusinta miinanetsintä kalustoa on  Katanpää alus.
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Sosiaalijaosto

Yhdistyksen tukimuodot v. 2013
(Tuen saamisen ehdoton edellytys on yhdistyksen jäsenyys)

Yhteyshenkilö:
Kuntoutussihteeri Pertti Sirén
Puh. arkisin 044 03 03 142
Osoite: Suvikuja 3 B 11, 02120 Espoo

Fysikaalinen avokuntoutus
Lääkärin lähetteellä saadusta avokuntou-
tuksesta maksetaan tunnuksen omaavalle 
sotaveteraanille toistaiseksi enintään 500 eu-
roa per vuosi. Itse maksetusta laskusta tulee 
selvitä Kelan taksojen mukaan saatu korva-
us. Jäännössummasta voi tehdä korvausano-
muksen kuntoutussihteerille.
Viralliselle omaishoitajalle ja yhdistyksessä 
aktiivisesti toimivalle pienituloiselle jäsenel-
le korvaus on 250 euroa.
Poikkeustapauksessa ilman lääkärin lähe-
tettä otetun fysikaalisen hoidon laskun sum-
masta vähennetään Kela-korvausosuutta 
yksi kuudesosa.

Merkitkää pankkitilinne numero hake-
mukseenne!

Oulunkylän veteraanikuntoutukseen
hakeudutaan Pertti Sirénin kautta. Hän antaa 
hakijalle tarkemmat ohjeet ja maksusitou-
muksen, jonka perusteella Oulunkylän kun-
toutus laskuttaa suoraan yhdistyksen sosiaal-
jaostoa. Oulunkylän ajanvarauksen numero 
on 728 2475 arkisin klo 8-12.    

Jalkahoidot
Espoon kaupunki korvaa espoolaiselle ve-
teraanille kolme jalkahoitoa vuodessa á 40 
euroa. Korvaushakemus henkilö- ja tilitie-
toineen sekä alkuperäisine kuitteineen tulee 
lähettää suoraan kaupungin veteraanipalve-
luihin (osoite alempana).
Sosiaalijaosto korvaa perustellusta syystä li-
sähoitokertoja sen jälkeen, kun kaupungin 
korvattavat hoitokerrat on saatu.
Näissä tapauksissa tulee ottaa yhteys kun-
toutussihteeriin.

Lääkekorvaukset
Lääkärin veteraanille määräämien  lääkkei-
den hinnasta korvataan enintään 200 euroa 
per vuosi. Korvaushakemukseen liitetään 
jäljennös lääkemääräyksestä ja apteekin al-
kuperäinen/alkuperäiset ostoseriä vastaavat 
kuitit. Hakemus lähetetään kuntoutussihtee-
rille.

Silmälasit
Espoon kaupunki korvaa espoolaisen vete-
raanin silmälasilaskusta 100 euroa.Hakemus 
alkuperäisine kuitteineen tulee lähettää kau-
pungin veteraanipalveluihin (osoite alempa-
na) tai kaupungin toimipisteeseen. Muista 
antaa henkilö- ja pankkitilitiedot!

Yhdistyksen sosiaalijaostolta voi saada lisä-
avustusta silmälasihankinnoista 250 euroa 
joka toinen vuosi.
Jäljennös kaupungille lähetetystä laskusta 
henkilö- ja pankkitilitietoineen toimitetaan 
kuntoutussihteerille.
Espoon ulkopuolella asuva veteraanijä-
sen: Jos olet saanut osakorvausta omal-
ta asuinkunnaltasi, mainitse siitä yhdis-
tyksen kuntoutussihteerille lähetettävässä 
anomuksessa.
Laskussa mahdollisesti olevaa lääkärinpalk-
kiota ei korvata.

Kylpyläkuntoutukset
Kylpyläkuntoutuksista ilmoitetaan Espoon 
Sotavereraani-lehdessä ja Länsiväylässä. 
Sosiaalijaoston tuki ko. kuntoutuk-
sesta on 60/30 %.

Siivous- ym. avustajatoiminta
Espoossa ja Kauniaisissa asuvat RS, RP 
ja MR tunnuksen omaavat veteraanit voi-
vat saada vuodessa enintään 10 kpl 35 eu-
ron arvoisia maksusitoumuksia, jotka oike-
uttavat siivousapuun Lähimmäisapu ry:stä 
tai siivous- ym. avustajapalveluihin Sotain-
validien Veljesliiton Uudenmaan piiri ry:n 
avustajahankkeesta sekä Sivina Oy:stä. Yh-
distyksemme veteraanijäsenten lesket ovat jä-
senkirjeessä esitetyin ehdoin oikeutetut saa-
maan enintään 6 maksusitoumusta/vuosi.
Maksusitoumukset käyttöohjeineen tilataan 
yhdistyksen toimistosta puh. 452 5721 arki-
sin klo 9-12 välisenä aikana.
Palvelut tilataan puhelimitse numeroista
Lähimmäisapu, 4128 188 arkisin klo 8.30-
12 tai klo 15-17
Uudenmaan avustajapalveluhanke  
050 566 5066 arkisin klo 9 - 12.
Sivina Oy:n puhelinnumerot löytyvät mak-
susitoumusten mukana tulevissa ohjeissa.

Huomioi lisäksi, että vuotuisten avustusten 
yhteismäärä on rajoitettu, joten kaikki va-
likoiman edut eivät mahdu enimmäismää-
rään.
Kulloinkin maksettava tuki lasketaan mak-
sun tapahtumavuoden tueksi, ei siis takautu-
vasti edellisvuodelle.
Uusille jäsenille yhdistys voi myöntää tukia 
vasta vuoden kestäneen jäsenyyden jälkeen.

Helsingin Seudun Sotaveteraanipii-
rin avustukset
Lue Helsingin piirin Sotaveteraani-lehdes-
tä piirin tarjoamista sosiaalieduista. Piirille 
tarkoitettu avustusanomus lähetetään myös 
oman yhdistyksen kuntoutussihteerille, joka 
toimii yhteyshenkilönä yhdistyksen ja piirin 
välillä.

Asuntojen maksuton korjausneu-
vonta
Ekholm Henning, rakennusmestari 
Uusimaa
Puh. 0500 604 782, 09-8754454
Veljestuki
Pienituloinen veteraani voi hakea sää-
tiöltä tukea esim. sairaus- ja korjausku-
luihin.
Lähempiä tietoja kuntoasiain hoitajalta

Rauhanturvaajaliiton päivys-
tyspuhelin
Sen kautta apua tarjotaan kodin pie-
nissä askareissa ja korjauksissa talkoo-
hengessä.
Valtakunnallinen päivystyspuhelimen 
numero on 020 769 8111. Sieltä välite-
tään avun tarve alueellisille järjestöille, 
joista otetaan yhteys kotiin.

Espoon kaupungin 
veteraanipalvelut
Kuntoutussuunnittelijat
tavoitettavissa arkisin klo 12-15
puh. 816 42380
Postiosoite:
Espoon sosiaali- ja terveystoimi
Veteraanipalvelut
PL 2311
02070 Espoon kaupunki

Palvelut:
•	 Jorvin	ja	Puolarmetsän	päivys-
tyskäynti poliklinikalla on maksuton
•	 avo-	ja	laitoskuntoutusta	vuosittain
•	 jalkahoitoavusta	kolme	kertaa	vuo-

dessa 40 € kerta
•	 avustusta	silmälasien	hankintaan	

100 €/vuosi
•	 maksuton	hammashoito
•	 maksuvapaus	terveyskeskusmak-

suista
•	 maksuton	joukkoliikenne
•	 kaupungin	uimahallien	ja	kuntosali-

en maksuton käyttö
•	 ilmaiset	parkkipaikat	määrätyillä	

alueilla

Helsingin Seudun Sotaveteraani-
piiri ry:n sosiaalineuvoja 
Anita Koskinen neuvoo ja opas-
taa sosiaali- ja terveydenhoidon
kysymyksissä.
Puh. 050 441 4705 
Sähköposti:
sosiaalineuvoja.hssvp@kolumbus.fi

Oikeusneuvonta
Piirin lakimiehet, 
varatuomarit Pentti Lehtola,
puh. 0400 401594 ja 
Martti Mikkonen, puh.
050 5848736
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Stella Polaris oli vuonna 1944 suo-
ritettu operaatio, jolla pyrittiin tur-
vaamaan Suomen armeijan tie-
dustelutoiminnan edellytyksiä 
ja suojaamaan hankittuja tietoja, 
siirtämällä henkilöitä, materiaa-
lia ja arkistoja Pohjanlahden ylit-
se Ruotsiin turvaan.

Operaatioon liittyi monenlai-
sia tapahtumia. Kun toisen maail-
mansodan lopputulos alkoi näyt-
tää selvältä, päätti Ylipäällikkö 
marsalkka Mannerheim varoittaa 
amerikkalaisia siitä, että suomalai-
set lukevat heidän salakirjoitettuja 
sähkeitään. Kun sitten eversti Hal-
lamaa näytti Tukholmassa ame-
rikkalaisille tiedustelumiehille joi-
takin näistä avattuina, olivat nämä 
näkemästään kovin hämmästynei-
tä, koska eivät voineet aavistaa-
kaan, että heidän salaisia sanomi-
aan luetaan Suomessa.

Kun CIA:n edeltäjän OSS:n 
(Office of Strategic Services) pääl-
likkö “Wild Bill” kenraali Wil-
liam J Donovan sai kuulla asias-
ta, määräsi hän Wilho Tikanderin 
ostamaan hinnasta välittämättä 
suomalaisilta Neuvostoliittoa kos-
kevan salakirjoitusmateriaalin. 
Suomalaissyntyinen Tikander oli 
Pohjolassa toimivan 75 henkilöä 
käsittävän tiedusteluaseman pääl-
likkö. Tikander teki työtä käsket-
tyä ja toimitti materiaalin USA:n 
ulkoministeriöltä salaa OSS:lle.

Yhdysvaltain Tukholman suur-
lähettiläs Herschel V. Jonson oli 
saanut kuitenkin asiasta vihiä, ja 
ilmoitti siitä välittömästi ulkomi-
nisteri Edwart Stettiniukselle, 
joka puolestaan raportoi presiden-
tille.  Presidentti Roosevelt mää-
räsi Donovanin hämmästykseksi 
sekä tämän vastuksesta välittämät-
tä luovutettavaksi koko aineiston 
Neuvostoliittolaisille. 

Kun se jätettiin silloiselle Wa-
shingtonin suurlähettiläälle ja 
Neuvostoliiton tulevalle ulko-
ministerille Andrei Gromykol-
le, järkyttyi tämä nyt vuorostaan. 

Suomalainen radiotiedustelu 
oli maailman huipulla

Materiaalin luovutti agentti Ed-
vin ”Ned” Putzell, tiettäväs-
ti sama henkilö joka antoi salaa 
syanidikapselin Herman Görin-
gille Nürnbergissä. Putzell tuli 
myöhemmin tunnetuksi Napolin 
legendaarisena pormestarina.

OSS oli kuitenkin kopioinut ai-
neistosta 1500 sivua. Vaikka tär-
keimmän maa- ja ilmavoimien 
ns. viitoskoodin olivat neuvosto-
liittolaiset ehtineet vaihtaa, saivat 

amerikkalaiset materiaalin avulla 
kylmän sodan aikana ratkaistuk-
si useita neuvostokoodeja. Tämä 
johti puolestaan monen vakoilijan 
kiinnisaamiseen, joista tunnetuim-
pia olivat atomisalaisuuksia va-
koilleet Klaus Fuchs sekä Ethel 
ja Julius Rosenbergin pariskun-
ta, jonka oikeudenkäynnistä sitten 
tuli maailmanlaajuinen mediata-
pahtuma.

Veijo Pimiä

Rottnerosin kartano Värmlannissa oli yksi Stella Polaris aineiston säilytys-
paikoista.
Kirjoittajan kuva vuodelta 1982.

Suomalaiset radiotiedustelijat työssään.
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Kesäkuun 25 päivänä 1941 70 vuot-
ta sitten maamme joutui uudelleen 
sotaan, alkoi niin kutsuttu jatkosota. 
Näistä sodan vuosista on kirjoitettu, 
tutkittu ja puhuttu menneinä vuosi-
kymmeninä paljon. Erityisesti Neu-
vostoliiton romahdettua ja itsesen-
suurin päätyttyä sodan tapahtumia 
on kyetty lähestymään avoimesti. 
Tutkimukset ovat myös tarkentuneet 
ja monia epäselvyyksiä on oikaistu. 
Henkilökuvauksia maamme tuolloi-
sista johtajista, niin sotilaista kuin si-
viileistä on laadittu. On paikallaan 
jälleen kerran luonnehtia erästä kes-
keistä ja perin omintakeista henki-
lö; Haminan Kadettikoulun kasvat-
tia Vilho Petter Nenosta.

Kenraali Nenonen kuuluu kiis-
tatta maamme suurmiehiin, hän oli 
kenttätykistömme keskeinen kehit-
täjä. Eversti Nenonen oli 37-vuoti-
as, parhaassa luomisiässä oleva, pe-
rusteellisen koulutuksen ja laajan ja 
monipuolisen käytännön kokemuk-
sen omaava tykistöupseeri, kun hä-
net 25.5.1920 nimitettiin itsenäisen 
Suomen kenttätykistön tarkastajak-
si. Hänet tunnettiin jo silloin voima-
kastahtoisena ja sitkeänä, otteiltaan 
usein radikaalinakin vaikuttajana.

Nenonen oli jo varhain ”urautu-
nut”, hänelle matematiikka ja sii-
hen liittyen tykistö ongelmineen ja 
ilmiöineen muodostivat maailman, 
johon hän uppoutui elämänsä aika-
na koko sielustaan. Venäjän keisaril-
lisessa armeijassa palvellessaan hän 
pyrki aina määrätietoisesti tehtäviin, 
joista hän katsoi saavansa mahdol-
lisimman täydellisen käsityksen ty-
kistön osa-alueista.

Ottaessaan vastaan tarkastajan 
tehtävät, hänellä oli mielessään jo 
tykistön tuleva rakenne. Ensimmäi-
senä tehtävänä oli kantahenkilökun-
nan koulutus, kirjavan perus- ja pi-
kakoulutuksen saanut henkilöstö oli 
muokattava yhtenäiseksi, samaa ty-
kistökieltä puhuvaksi. Se oli perusta 
vastaisille toimille. 

Seuraavana oli vuorossa tykistön 
kokoonpanoa ja varustusta koskevat 
seikat. Nenonen ryhtyi painokkaas-
ti kiinnittämään puolustusvoimain 

Tykistönkenraali, Mannerheim-ristin ritari 
Vilho Petter Nenonen

johdon huomiota aselajin puuttei-
siin. Tämä oli ylijohdolle hankalaa, 
koska tarkastajan vaatimukset edel-
lyttivät suuria rahamääriä. Kiusaan-
tuneena Nenosen esityksistä yleis-
esikunnan päällikkö päätti saattaa 
asian pois päiväjärjestyksestä muo-
dostamalla komitean. Komitean 
mietintö koki kuten nykyään niin ta-
vallisen kohtalon, se haudattiin ar-
kistoon. 

Olennaisen tärkeä askel tykis-
tömme kehittämisessä otettiin sil-
loin, kun Nenonen komennettiin 
1921-1922 Ranskaan korkeamman 
päällystön tykistötaktiselle kurssil-
le. Täällä hän sai vaikutteita rans-
kalaisten kokemuksista I maailman-
sodan raskaan tulen massamaisista 
käyttöperiaatteista ja nämä tiedot 
pohjustivat hänen päätavoitettaan, 
pienen maan tulen keskittämisen ja 
nopeiden tulensiirtojen vaatimuksia. 
Myös ranskalaisten kehittämät am-
munnan täydelliseen valmisteluun 
liittyvät matemaattiset ratkaisut, niin 
ballistiset kuin meteorologiset asi-
at jäivät itämään Nenosen mieleen 
tuottaakseen sitten kotimaassa suo-
malaisen, maastoomme soveltuvan 
tehokkaan ampumajärjestelmän.
 
Yhteiset leirit - avain tehokkuu-
teen
Eversti Vilho Nenosella oli Rans-
kasta palattuaan kokemustensa sekä 
saamansa koulutuksen perusteella 
selkeä käsitys siitä, millaiseksi suo-
malainen kenttätykistöjärjestelmä 
oli muokattava. Ensimmäinen mer-
kittävä kehitysvaihe oli peruskoulu-
tusjakso, jonka aikana patteri luotiin 
yhtenäiseksi toimivaksi yksiköksi. 
Toisessa vaiheessa oli patteristos-
ta tehtävä varsinainen tuliyksikkö. 
Rinnan näiden tavoitteiden kans-
sa oli sitten luotava kaikki osa-alat. 
Uusien menetelmien kehittäminen 
ja kokeilu edellytti Nenosen käsityk-
sen mukaan tilaisuuksia, joissa koko 
tykistöä voitaisiin samanaikaisesti 
kouluttaa, testata ja ohjata mahdolli-
simman todenmukaisissa tilanteissa 
eli kovapanosammunnoin yhteisillä 
ampumaleireillä.

Kannaksen Kaukjärven eli Perk-
järven ampumaleiri muodostui kai-
ken kehdoksi eli keskipisteeksi. 
Käytännöllisesti katsoen kaikki am-
pumatekniikan ja tykistön kokonais-
toiminnan keskeiset tekijät kokeil-
tiin ja otettiin käyttöön Kannaksen 
leireillä. Ensimmäisten vuosien ai-
kana keskityttiin ampumateknillisiin 
ja tuliyksikkökysymyksiin. Samalla 
muokattiin tykistön sivualat toimi-
viksi kokonaisuuksiksi. Perkjärven 
kankailla ja Tykistön Ampumakou-
lussa astui areenalle raudanluja mies 
täynnä tahtoa ja toimintatarmoa, 
joka sai tykistön ja ennen kaikkea 
sen kirjavan upseeriston, Lappeen-
rannan tykistökoululaiset, jääkärit, 
kadettiupseerit ja entiset venäläiset 
upseerit tuntemaan että löytyi mies, 
jonka tahtoon oli viisainta alistua.
 
Nenosen johtamistavasta 
Vilho Nenonen, matemaattisesti lah-
jakas ja selkeästi tavoitteisiinsa pyr-
kivä johtaja, oli luonut tykistöjärjes-
telmän, joka johti sotiemme aikana 
kenttätykistömme maailman aatelis-
luokkaan. Kuinka voi yksi ihminen 
runsaassa 16 vuodessa päästä tähän 
tulokseen?

Tutkittaessa Nenosen elämää ja 
tapoja, paljastuu taustalta taitava ih-
misten käsittelijä ja asioiden oival-
taja. Kenttätykistön ammunnan täy-
delliseen valmisteluun liittyvien 
osa-alueiden ideointi oli keskeistä. 
Nenonen imi vaikutteita kaikkialta 
ja liittäen ne omiin kokemuksiinsa, 
hän käynnisti kulloisenkin kiinnos-
tavan alan, antoi ajatustensa ja ideoi-
densa perusteella siihen alkuviitteet 
ja määritti tavoitteet. Haki sitten nii-
den toteuttajiksi parhaat tietämänsä 
tai tuntemansa henkilöt. Tiukan val-
vonnan avulla hän seurasi alullepa-
nemaansa kehitystä. Menettely toi-
mi hyvin.

Oli myös asioita, jotka hän työs-
ti henkilökohtaisesti alusta loppuun, 
kuten tulenjohdon sinimenetelmä, 
tykistöradion prototyyppi, mano-
metripommi ja niin edelleen. 

Tykistöammunnan vaatima tarkka 
paikannustieto oli sysäyksenä ilma-
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kuvien käyttöönottoon topografises-
sa kartoituksessa ja maalitieduste-
lussa. Kiinnostus valokuvaukseen ja 
Ranskan kurssilta saamansa perus-
tiedot johtivat Nenon- ilmakuvaus-
kameraan, joka toi Nenoselle maa-
ilmanmaineen. Hän onnistui myös 
löytämään työryhmäänsä pätevät 
jatkajat. 

Tavallinen suomalainen kuulee 
ja lukee mielellään suurmiehistään. 
Kenties se on meille ominainen kan-
sallispiirre, myös tykistönkenraali 
Nenosesta on kirjoitettu paljon. Lu-
kuisat häntä koskevat kaskut luo-
vat hänen hahmolleen värikkyyttä ja 
myös syvyyttä.

Missä vain kenraali Nenonen liik-
kui tarkastuskierroksilla, hän oli eh-
doton auktoriteetti ja vallanpitäjä, 
mies joka lausui viimeisen sanan ja 
tuntui ennättävän kaikkialle. Perk-
järvellä hän loi legendaarisen mai-
neensa ja oman asemansa puolus-
tuksemme johdossa. Tämä aika oli 
tykistömme dynaamisin. Mitalilla 
oli toinenkin puolensa, armeijan ylin 
johto, joka halusi vaikuttaa asiaan 
omilla otteillaan. Kitka ja erimieli-
syys itsetietoisen tykistön tarkasta-
jan kanssa ei ollut aina vältettävissä 
ja Nenosen eroanomukset kuuluivat 
kuvaan tänä ajanjaksona.

Talvisodan aikana Nenonen oli 
USA:ssa materiaalihankinnois-
sa. Jatkosota kului tutuissa tykis-
tön tarkastajan tehtävissä. Neno-
nen johti tuolloin aselajin teknistä 

toimintaa antamillaan Tykistön tar-
kastajan käskyillä ja Tykistöpal-
velusohjeilla. Ne olivat suuressa 
määrin ampumatekniikkaan liitty-
viä. Tykistön taktillisen tulenkäy-
tön vastuu oli sen sijaan rintamien 
tykistökomentajilla. Tykistötaktii-
kan isänä voidaan pitää 1930-luvul-
la Sotakorkeakoulun opettajana toi-
minutta kenraaliluutnantti Torvald 
Ekmania, joka oli laatinut alasta 
seikkaperäisen oppaan, joka oival-
lisesti nivoutui Nenosen tykistö-
järjestelmään. Kesän 1944 raskais-
sa torjuntataisteluissa suomalainen 
ampumajärjestelmä yhdistyneenä 
oikeaan tykistötulen jaotukseen te-
hosi ylivoimaiseen vastustajaan ja 
puolustuksemme kesti, kiitos kes-
kitetyn tulen käytön ja nopeiden tu-
lensiirtojen sekä poteroissaan tais-
televan jalkaväen. 

Tykistönkenraali Vilho Petter Ne-
nosen 60-vuotispäivän lähestyessä 
sodan aikana tykkimiesten keskuu-
dessa syntyi ajatus muistaa häntä 
jollain näkyvällä ja arvokkaalla ta-
valla. Sellaiseksi valittiin vanhuu-
denpäiväin koti, jota Nenosen tie-
dettiin itsekin pohtivan. Alustavien 
valmistelujen jälkeen kenttätykis-
tön edustajat kutsuttiin kokouk-
seen Äänislinnaan (Petroskoihin) 
14.10.1942. Ajatus talon rakentami-
sesta sai yleisen hyväksymisen. Sa-
malla päätettiin tarvittavien varojen 
keräämisestä joukoilta päivärahan 
(tai rahalahjojen) muodossa sekä ty-

kistö- ja ammusteollisuudelta lahjoi-
tuksina.

Toimikunta ryhtyi hankkimaan 
Helsingin ympäristöstä sopivaa tont-
tia. Pitkän valinnan ja harkinnan jäl-
keen ostettiin omakotitalon tontti 
Helsingin Kulosaaresta. Asuinraken-
nus päätettiin valmistaa kelohongis-
ta betonisen alaosan päälle. Valmis-
tustyöt jaettiin sopivissa osissa eri 
suunnilla toimiville tykistömuodos-
telmille. Hankkeen rahoitus toteutet-
tiin päätöksen mukaisesti teollisuu-
den lahjoitusvaroilla sekä kaikkien 
tykkimiesten keskuudessa suorite-
tulla vapaaehtoisella keräyksellä, 3-4 
päivärahan suuruisena miestä koh-
den. Ja niin Nenosen 60-vuotispäivä-
nä 6.3.1943 kenraalille voitiin esittää 
rakennuksen pienoismalli.

Tykistönkenraali, Mannerheim-
ristin ritarin Vilho Nenosen vanhuu-
denpäivät kuluivat Kulosaaren ta-
lossa luonnon ystävänä ja ikuisena 
tutkijana. Legendaarisen Haminan 
kadetin, itsenäisen Suomen tykis-
tökenraalin elämä päättyi rakkaassa 
Kulosaaren kodissa 17.2.1960.

Tämän päivän sukupolville Vil-
ho Petter Nenonen on kaikesta huo-
limatta verraten tuntematon. Mut-
ta meille vanhoille tykkimiehille 
hänen muistonsa säilyy kirkkaana, 
vaativana mutta oikeudenmukaisena 
johtajana, idearikkaana tiedemiehe-
nä ja luonnon ystävänä.  

Jyri Paulaharju

Nenonen päämajassa 1942
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Sain tänä syksynä osallistua Tapi-
olan sotaveteraanien retkeen Viron 
Haapsaluun. Koska en ole kovin-
kaan usein käynyt näillä matkoilla, 
lienee paikallaan hieman muistella 
ja kerrata tapahtumia.

Heti ensimmäiseksi kiinnitin 
huomiota matkan järjestelyihin. 
Saavuttuamme määrätylle koh-
tauspaikalle, siellä jo molemmat 
matkaoppaamme ja bussi odot-
tivat. Laukkuja ei tarvinnut itse 
raahata bussiin, ne otettiin meil-
tä ja kohtelias ja ammattinsa taita-
va kuljettaja asetteli ne varastoon-
sa sanoen vievänsä ne tarvittaessa 
vaikka huoneeseemme asti Haap-
salussa.

Auto lähti ajallaan ja kuljet-
ti meidät aivan laivan viereen niin 
että huonojalkaisemmatkin pää-
sivät helposti laivaan. Jo autos-
sa meidät lausuttiin tervetulleeksi 
matkalle ja tapa, jolla tervetulleek-
si lausuttiin, sai tuntemaan, että 
meistä pidetään hyvää huolta.

Merimatkalla, joka kesti noin 
kolme tuntia, meille tarjoiltiin vir-
vokkeita ja viihdemusiikkia. Mat-
ka Tallinasta Haapsaluun kes-
ti runsaan tunnin ja se aika meni 
Länsi-Viron maalaismaisemia 
ihaillessa. Perille päästyämme 
huomasimme, että kaikki oli jär-
jestetty valmiiksi, huoneet sopi-
vasti alakerrassa, saimme avaimet 
huoneisiimme ja apua laukkujem-
me kantamiseen. Kaikki sujui kuin 
rasvattu. 

Aamulla heti lääkäriin ja hoidot 
ja treenit voivat alkaa.

Jokainen meistä sai lääkäriltään 
ohjelman, mitä noudattaessa arki-

Retki Haapsaluun

rutiinit tulivat hoidetuksi. Ruoka ja 
-kahvitauot rytmittivät mukavas-
ti ajan kulumista. Kaikista näistä 
toimista huolimatta meille jäi run-
saasti vapaa-aikaa viettääksemme 
sen kukin tahoillamme.

Tässä vaiheessa astuivat aina 
valppaat ohjaajamme esiin omine 
ehdotuksineen. Heillä oli valmiina 
ehdotuksia monenmoiseen ajan-
kuluun, eräs niistä oli ulkona pe-
lattava petanque, kuulapeli, johon 
ainakin minä innostuin .Tässä pe-
lissä kuljettajamme näytti olevan 
mestari. Meillä oli myös kiertoaje-
lu, näimme Haapsalun lähiseutua, 
vanhan linnoitusraunion ja myös 
lentokentän jossa oli 3 km pitkä 
kiitorata. Se herätti meissä van-
hemmissa monenlaisia muistoja.

Iltaisin meitä viihdytettiin mo-
nenmoisilla seuraleikeillä ja tieto-
kilpailuilla.

Joukossa oli erinomaisia laula-
jia, joiden esiintymiset toivat iloa 
ja viihdettä iltoihimme. Oli myös 
runonlausujia ja tarinankertojaa. 
Jokaiselle jotakin.

Asia, jota tässä olen ajatellut, 
on: Kuka tämän kaiken on jaksanut 
suunnitella ja miettiä. Vastaus on 
yksinkertainen ja selvä SINIKKA 
JA HELENA. Siinä ovat ne var-

Eero Sillanpää ja Erno Kosonen.
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Helena Luukkonen ja Sinikka Lal-
lukka.

sinaiset tekijät, jotka tekivät meil-
le onnistuneen matkan. Mikään ei 
synny itsestään, aina täytyy olla 
kädet, jotka tekevät ja aivot, jotka 
ovat käsien takana. Ei ole mikään 
pikkujuttu järjestää kymmeniä ih-
misiä viikoksi jonnekin hoitolaan. 
avustaa heitä ja kuunnella heidän 
vaivojaan. Me vanhat olemme vie-
lä joskus aika vaativia ja kärttyisiä-
kin. Näistä kaikista huolenpidoista 
pyydän saada kiittää Teitä molem-
pia, Sinikka ja Helena, meille kai-
kille järjestämästänne  ajasta.

Vielä lopuksi erikoiskiitos iki-
ihanille ohjaajillemme. Kotimat-
kalla, joka sujui kaikin puolin mal-
likkaasti, mutta kabinetissa oli 
hieman kylmä. Olin saanut  oh-
jaajiltamme Sinikalta ja Helenalta 
erinomaisen kahvireseptin, Wana 
Tallinn resepti oli niin hyvä, että 
päätin heti siirtyä Juhla Pauligista 
tähän. Se lämmitti. Kiitos.

 Eero Sillanpää
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Viime sotien aikana kenttäarmei-
jassa vallinneen yhteishengen ja 
uhrivalmiuden yksi hieno piirre oli 
”kaveria ei jätetä”-periaate, jon-
ka toteutumisesta on kirjallisuu-
dessa, dokumenteissa ja veteraa-
nimuisteluissa runsaasti näyttöä. 
Periaatteen toisesta ulottuvuudes-
ta, sankarivainajien omaisiin koh-
distuvasta huolenpidosta on sen 
sijaan puhuttu vähemmän, vaik-
ka sitäkin tiettävästi esiintyi jouk-
ko-osastoissa eri muodoissa. Ai-
heesta ei liene koottu kattavaa 
tietomateriaalia, vaan tieto piilee 
joukko-osastojen sotapäiväkirjo-
jen ja päiväkäskyjen kellastuvilla 
lehdillä sekä veteraanisukupolvien 
ja heidän jälkeläistensä himmene-
vässä muistissa.

Tämän kirjoituksen pontimena 
on yritys saada eri tavoin histori-
an hämärästä esiin tietoa siitä so-
siaalisesta vastuuntunteesta, jonka 
seurauksena taistelevan armeijan 
eri tahoilla ryhdyttiin keräämään 
tukea sankarivainajien avun tar-
peessa oleville omaisille, leskille, 
lapsille ja vanhemmillekin.

Ehkäpä yksi typistetty esimerk-
ki toteutuneesta toiminnasta aut-
taisi tiedon haltijoita kaivamaan 
esiin alan muitakin tapahtumia: 8. 

Sotilailla oli sosiaalinen omatunto
Lavennettu ”kaveria ei jätetä”-periaate

Divisioonaan kuuluneen 
Pioneeripataljoona 22:n 
päiväkäskyssä 19.8.1941 
julkaistiin pataljoo-
nan komentajan, kapt. 
O.O.Mattilan päätös pe-
rustaa Sankarivainaji-
en Omaisten Huoltoelin 
(jäljempänä SOHE). Sen 
tarkoituksena tuli ole-
maan pataljoonassa san-
kareina kaatuneiden aseveljien 
omaisten toimeentulon turvaami-
nen ”tällä hetkellä ja myöhemmin-
kin rauhan aikana”.

 Komentaja ehdotti, että jo-
kainen pataljoonassa palveleva 
luovuttaa Huoltoelimelle yhden 
päivärahan suuruisen summan päi-
värahojen maksutilaisuudessa, siis 
kaksi päivärahaa kuukaudessa. 
Yksiköittäin pidetyissä kokouksis-
sa tämä ehdotus yksimielisesti hy-
väksyttiin ja sitä ryhdyttiin käytän-
nössä toteuttamaan. 

Pataljoonan lehdessä Nal-
lin Paukussa julkaistujen tilitys-
ten mukaan kesäkuun 4. päivään 
1943 mennessä varojen kertymä 
oli 318 582 mk ja jakosumma 133 
624 mk. Keräys jatkui maaliskuul-
le 1944 saakka ja avustusten jako 
joulukuulle 1946, jolloin jäljel-

lä olleet varat 86 792 mk siirret-
tiin shekkitilille ja sieltä avustuk-
sen saajille. Avustettuja on Nallin 
Paukku -lehdestä poimittu 36 hen-
kilöä. Pataljoonan tappiot kaatu-
neina jatkosodassa olivat 3 upsee-
ria, 15 aliupseeria ja 37 pioneeria. 
Avustuksia jaettiin kertaluonteisi-
na hautausapurahoina sekä jatku-
vina apurahoina sotaleskille, joil-
la oli alaikäisiä lapsia. Varakkaille 
omaisille ei maksettu hautausavus-
tustakaan.

Olisi mielenkiintoista, jos edellä 
kuvattua yhden pataljoonan saavu-
tusta voitaisiin täydentää mahdolli-
simman laajoilla tiedoilla koko ar-
meijan piiristä. Olisiko tässä jopa 
korkeakoulutasoisen sosiologisen 
tutkimuksen paikka?

Heikki Neva

KOULUTTAA ja VALMENTAA 

Helsinki    |    Kuopio    |     Turku    |   Oulu

TYÖELÄMÄN KEHITTÄJÄ 
VUODESTA 1942 
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Ikääntyvän ihmisen silmä- ja nä-
köongelmat kiinnostivat täyt-
tä salillista 1.10.2012, kun pro-
fessori Leila Laatikainen oli 
esiintymisvuorossa. Silmäsairau-
det ovat ikäsairauksia, hän aloitti. 
Noin 1600 uutta näkövammaista 
tulee joka vuosi, heistä enemmistö 
on yli 80-vuotiaiden ikäryhmässä.

Kaihi
Mykiön samentumaa kutsutaan 
kaihiksi. Puolet maailman sokeis-
ta, noin 25 miljoonaa ihmistä, on 
kaihipotilaita. Heitä tulee puoli-
toista miljoonaa lisää joka vuosi. 
Kaihi ei ole sairaus, vaan ikään-
tymä, joka voidaan parantaa. Se 
on esiintynyt, tai jo leikattu puo-
lella yli 70-vuotiaista ja yhdek-
sälläkymmenellä prosentilla yli 
80-vuotiaista. Yli 85-vuotiailla 
kirkas mykiö on jo hyvin harvinai-
nen. Oireina on näkökyvyn heik-
keneminen. Jos silmien yhteinen 
näkökyky on alle 0.5, menee ajo-
kortti. Silti lukunäkö voi hetkelli-
sesti parantua. Pimeällä häikäisty-
minen on yksi oire, samoin värien 
muuttuminen harmaiksi tai rus-
keiksi. Ehkäisevää hoitoa ei ole. 
Kaihileikkaus on ainoa parannus-
keino. Sen ajankohta määräytyy 
yksilöllisesti, kun haitta tulee mer-
kittäväksi, kuten jos paremman 
silmän näkökyky on alle 0.5, tai 
huonomman alle 0.3. Leikkausme-
netelmät ovat kehittyneet huimasti 
viime vuosina. Nyt paloitellaan sa-
mea mykiö ultraäänellä ja poiste-
taan osat imulla ja huuhtelulla. Ti-
lalle tulee tekomykiö. Molemmat 
silmät voidaan leikata samalla ker-
taa, tippapuudutuksella ja päiväki-
rurgialla. 

Glaukooma eli silmänpainetau-
ti, entinen viherkaihi.
Kyseessä on etenevä näköhermon 
sairaus, joka aiheuttaa vaurioita 

Ikä ja silmät

näkökenttään. Vain 2 % 50-vuo-
tiaista ja 5 % 75-vuotiaista kär-
sii glaukoomasta. Tauti on pitkään 
oireeton. Vasta tähtäyspisteen lä-
helle tullut laaja näkökentän puu-
tos heikentää näköä. Siksi taudin 
löytyminen onkin joskus sattuman 
kauppaa. Lääkehoidossa on n. 70 
000 potilasta. Lääkkeet alentavat 
silmänpainetta. Myös laser- ja ki-
rurginen hoito ovat mahdollisia. 

Verkkokalvon ikärappeuma eli 
makuladegeneraatio
Kuivat ikärappeumat jaetaan alka-
vaan, tai vakavaan, pitkälle eden-
neeseen karttamaiseen rappeu-
maan. Tähän tautiin ei ole hoitoa. 
Alkavaa esiintyy 20 %:lla 70-vuo-
tiaista, mutta jo 80 %:lla yli 
85-vuotiaista. Vakavan rappeuman 
vastaavat luvut ovat 1 % ja 13 %. 
Kostea ikärappeuma on melko 
äkillinen, tuore muutos, jonka syy-
nä on verkkokalvon alle kasvaneet,  
uudet verisuonet. Ensimmäisenä 
oireena on kuvan vääristyminen. 
Amslerin karttaruudukko on apuna 
tilan selvittämisessä. Tarkan näön 

nopea heikkeneminen on yksi oire. 
Infarkti aivoissa voi olla syynä ve-
renkiertohäiriöön. 
Diabeetikkojen verkkokalvosaira-
us, retinopatia esiteltiin. Lopuk-
si professori Laatikainen mainit-
si kuivasilmäisyyden ja silmien 
punoituksen, jotka johtuvat kyy-
nelnesteen laadun muuttumisesta. 
Niihinkin löytyy lääkkeitä. Tilai-
suus päättyi runsaisiin kysymyk-
siin ja asiantunteviin vastauksiin.

Martti Nurmisalo

Espoon Sotaveteraanien pikkujoulujuhlassa esiintyivät myös tiernapojat.
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Kenttäpostin osoite:
päätoimittaja Niilo Ihamäki
Mäntyviita 10 F 02110 Espoo
niilo.ihamaki@hotmail.com
puh. 040 518 2193

Piispan hiippa
Kun näen televisioitavan sellaiset 
kirkonmenot, joissa on piispa mu-
kana, niin minussa herää syntisiä 
ajatuksia. En mahda mitään sille, 
että minusta näyttää siltä, että piis-
pa on pannut kahvipannun myssyn 
päähänsä. Miksi ihmeessä tuol-
lainen hiippa, mistä se juontuu ja 
mikä on sen tarkoitus?

Väinö

Hiipalla on pitkä historia ja vahva 
symbolinen merkitys. Se tuli kris-
tilliseen vaatetukseen jo 1100-lu-
vulla. Hiipan kaksi huippua kuvaa-
vat Vanhaa ja Uutta testamenttia, 
joita piispa virassaan pitää esillä ja 
selittää.

Käki kukkuu miten sattuu
Minä sain tätini perintönä käkikel-
lon. Se on ihan hauska ja luotetta-
va ajannäyttäjä.

Sillä on vain yksi harmillinen 
vika. Kun kello oli pitkään pysäy-
tettynä ja kun sen uudelleen ve-
din käyntiin, niin sen lyöntipuoli 
ei osukaan kohdalleen. Käki tulee 
luukustaan ulos milloin sattuu ja 
kukkuu ihan muuta kuin mitä vii-
sarit osoittavat. 

Olen unohtanut sen konstin, jol-
la kukkumisen saisi kohdalleen. 
Voiko postimestari neuvoa, miten 
käen saisi järjestykseen?

Liisa

Ei ole postimestarilla antaa tähän 
asiaan neuvoa ja vetoaakin siksi 
lukijoiden apuun. Onko teissä kel-
loseppää tai sellaista, joka on saa-
nut vastaavanlaisen kellon lyönnit 
kohdalleen. Jos on, niin auttakaa 
Liisaa ja antakaa hyvät neuvonne. 
Johan olisi kumma juttu, jos ei täl-
lä porukalla yhtä kuritonta käkeä 
saataisi järjestykseen. Yhteystie-
dothan löytyvät tältä sivulta.

Pitkät miehet
Katseltiin kaverin kanssa telkka-
rista koripallo-ottelua ja ihme-
teltiin, kuinka pitkiä poikia siel-
lä juoksi ja hyppi. Muistelimme, 
että joskus 30-luvulla kerrottiin 
Suomen pisimmästä miehestä. Ni-
menkin muistimme, hän oli Väinö 
Myllyrinne, Mutta emme muista-
neet, kuinka pitkä hän oli. Muis-
taako postimestari?

Reino

Ei muistanut postimestarikaan 
tarkkaan, mutta tietolähteen mu-
kaan Myllyrinteen pituus oli 2 
metriä 51 senttiä. 

Korvaa särkee
Minun korvaani särähtää, kun jot-
kut nuoret haastattelijat radiossa ja 
televisiossa muotoilevat kysymyk-
sensä näin: Dosentti Ville Virta-
nen, nyt tienrakentajatkin joutuvat 
ottamaan huomioon liito-oravien 
olinpaikat, mitä siitä olette mieltä?

Topi

Mottitalkoot
Eero Sillanpää kirjoitti viime leh-
dessä sodan aikaisista mottitalkois-
ta. Minäkin niihin osallistuin ja mi-
nulla on vielä niistä merkkinä pieni 
hopeanvärinen kirves. Sen sai jos-
tain määrätystä mottimäärästä. Nyt 
minua kiinnostaa, millaisia määriä 
tuohon kirveeseen piti hakata.

Entinen motintekijä

Yhdestä motista sai ostaa mus-
tan pikkukirveen. Hopeakirvee-
seen piti hakata neljä ja kultaiseen 
16 mottia. Harvat todelliseen sta-
hanovilaiseen motintekoon tottu-
neet hakkasivat 48 mottia ja saivat 
suurkirveen. 

Kiinalaisten keksinnöt
Oltiin kaverin kanssa syömässä 
kiinalaisessa ravintolassa ja tuli 
puheeksi kiinalaisten keksinnöt. 
Muistimme, että kiinalaiset kek-
sivät ruudin, mutta mitä muuta he 
keksivätkään.

Antti

Kiinan kansa keksi ruudin lisäksi 
mm. paperinvalmistuksen ja mag-
neettisen kompassin.

Piirrokset Nora Luoma 
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Syksyn 2012 esitelmät alkoivat 
syyskuun 10. päivänä. Filosofian 
tohtori Sakari Närvänen kertoi 
kiehtovasti kiehtovasta aiheesta, 
Alitajunnasta. Kuulimme tohto-
ri Seiron alustuksessa, että esitel-
möitsijä oli keksinyt uudissanan 
sokerihumala, mikä paljastui erään 
traagisen lento-onnettomuuden 
syyksi.

Alitajunta voi tuntua pelottaval-
ta. Tohtori Närvänen lupasi tuo-
da turvallisesti esiin asioita tästä 
jokaisessa meissä asuvasta koke-
musten arkistosta. Alitajunnasta ei 
ole olemassa selkeää yleismääri-
telmää, mikä antaa tilaa ja vapaut-
ta tehdä tulkintoja. Kirjallisuus sa-
noo alitajunnaksi tietoisuutemme 
ulottumattomissa olevaa psyyken 
osaa, muistivarastoa. Se on ihmi-
syyden keskeinen ulottuvuus, joka 
vaikuttaa ajatteluun, tulkintoihin ja 
käyttäytymiseen. Siitä voi raken-
taa tärkeän voimavaran. Arkistom-
me alkaa rakentua lapsina. Siihen 
tulee lisää kokemuksia, tunteita, 
tietoja ja näkemyksiä. Alitajunnas-
sa ne viihtyvät ja riitelevät. Muisti-
kuvien, tarpeitten ja viettien koko-
naisuuden vaikutus voidaan nähdä 
käyttäytymisessä, mutta yksilö ei 
ole itse niistä tietoinen. 

Vain pieni osa ajattelustamme 
on tietoista. Syvä viisaus ja mieli-
kuvitus tulevat alitajunnasta, jos-
ta kumpuavien valtavien voima-

Alitajunnassa on kokemusten arkisto

varojen esimerkkinä kerrottiin 
Waltarin Sinuhe-teos, joka syn-
tyi kolmessa kuukaudessa. Esitel-
möitsijällä on myös vastakkaisia 
esimerkkejä arvostetuista huippu-
osaajista, joilla on oireilua, kuin 
’kivi kengässä’. Alitajunta on tor-
junut epämiellyttäviä tapauksia 
pois tietoisuudesta. Luova työnte-
ko on ollut pakotie. Tulokset ovat 
olleet jopa loistavia, mutta olisi-
ko silloin aihetta poistaa luovuut-
ta piiskaava lähde, jos elimistö ei 
kestä? Miltei kaikissa sairauksis-
sa on psyykkisillä tekijöillä mer-
kitystä.

Unessa näemme Nukku-Ma-
tin seikkailuja alitajunnassa, vaik-
ka silmät ovat kiinni. Leikkaukses-
sa potilas nukutetaan narkoosiin 
ennen operaatiota. Hypnoosissa 
voidaan mennä alitajuntaan, riip-
pumatta mitä sieltä löytyy, jos 
luottamuksellinen suhde on luo-
tu, eikä potilas pelkää tilannet-
ta. Narkoosissa potilas on taju-
ton, hypnoosissa valveilla. Hänen 
kanssaan voi keskustella, jopa sy-
ventää tilaa aina nirvanaan asti. 
Silloin voidaan tehdä turvallises-
ti jopa psyykkistä kirurgiaa. Psyy-
ken vaivoihin on myös lääkkeitä, 
mutta ne lievittävät tuskaa, joskus 
riippuvuuttakin aiheuttaen, muttei-
vät poista syytä. TV:ssä eräs kii-
nalaisen lääketieteen tuntija kertoi 
tieteittemme eron olevan siinä, että 

me lännessä hoidamme oireita, he 
hoitavat syitä. Tohtori Närvänen 
tiivisti, että Kiinassa hoidetaan ih-
mistä, jolla on oireita, meillä hoi-
detaan oireita, jotka ovat ihmises-
sä. 

Lapsista muistutettiin, että hei-
dän suurin sairautensa on turvalli-
sen aikuisen nälkä. Alitajunnassa 
voi olla niin hävettäviä kokemuk-
sia, että ne on sullottu mielen kas-
sakaappiin. Sinne ei mennäkään 
noin vain avaimen kanssa. Vasta 
täydellisen luottamuksen saavut-
tamisen jälkeen voidaan yhdessä 
mennä tarkastelemaan salaisia ar-
kistoja siitä, mitä lapsi on todella 
kokenut, nyt elämänkokemuksen 
ymmärtäminä. Ymmärrys vapaut-
taa, eikä syitä tarvitse enää pohtia. 
Kuulimme pari esimerkkiä. Aluksi 
erään, jo muiden lääkärien toivot-
tomana todetun pissavaivapotilaan 
paranemisen, kun selvisi pikku-
tyttönä koettu trauma pidättämi-
sen pakosta ja häpeästä. Toinen 
esimerkki oli erään poliisin esiin-
tymiskammosta, joka juonsi lap-
suuden - läheltä - piti hukkumis-
tapaukseen, jossa hän oli joutunut 
pidättämään henkeään äärirajoille 
asti. Myös tällä tarinalla on onnel-
linen loppu.  Syömisen tutkimises-
ta kuulimme naisten koeryhmästä, 
joka sanoi poistavansa nälän mie-
luiten salaatilla ja kivennäisvedel-
lä, mutta hypnoosissa valinneen 
pihvin ja punaviinin.  Virtuaaliruo-
kailu oli niin uskottava, ettei jäl-
kiruokaa mahtunut. Insuliinipitoi-
suus nousi veressä, kuin todella 
olisi syöty. Samoin kansainvälis-
täkin huomiota herättänyt TKK:n 
kylmälaboratoriossa suoritettu ai-
voreaktiotutkimus todisti, että 
hypnoosissa aiheutettu kivun tuot-
taminen aiheutti samat reaktiot ai-
voissa kuin simuloitu kokeen tois-
tokin, joka tehtiin nyt ilman kivun 
aiheuttajaa. Lopuksi tohtori När-
vänen suositteli meitä siivoamaan 
alitajunnastamme tarpeettomat, 
vanhat kokemukset ja viemään ne 
ulos, kuin roskapussin

Martti Nurmisalo
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Syyskuun kolmannen esitelmän 
aihe ja esitelmöitsijä vaihtuivat sai-
raustapauksen vuoksi.  Esitelmän 
piti kenr.maj. Yrjö Viitasaari ai-
heesta Suomi NL:n turvallisuuspo-
litiikassa YYA-sopimuksen aikana 
1949-1991. Esitelmöitsijä työsken-
teli sotilasasiamiehenä Moskovassa 
vuosina 1980–83, joten tuntumaa 
aiheeseen oli. 

Sodan jälkeen NL muodosti 
suojavyöhykettä naapurimaihinsa. 
Useat muut maat liitettiin satelliit-
teina suurvaltaan. Suomi haluttiin 
säilyttää etupiirissä rauhanomai-
sesti. Sotakorvausten jälkeen pork-
kanana oli kummallekin edullinen 
viisivuotinen tavaranvaihtosopi-
mus. Keppiä edustivat halu se-
kaantua Suomen sisäpolitiikkaan 
ja YYA-sopimuksen 8. artikla, 
jonka mukaan Suomi estää kaik-
ki kauttansa tulevat hyökkäykset 
Saksan tai sen liittolaisten tahol-
ta, tarpeen vaatiessa NL:n avusta-
mina. 

NL vei kommunismin maail-
manlaajuista ideologiaa useihin 
maihin myymällä omaa energiaan-
sa ja luonnonrikkauksiaan niille 
edullisesti. Maailma muuttui koko 
ajan. 50-luvulla oli Unkarin kan-
sannousu ja Suezin kriisi. EEC pe-
rustettiin. 1960 me saimme nootti-
kriisin ja Berliini muurin. Prahan 
kevät -68 päättyi maan miehittämi-
seen. Öljykriisit seurasivat 70-lu-
vulla, samoin alkoi NL:n miehitys 
Afganistanissa. Iran ja Irak soti-
vat saman vuosikymmenen, meil-
tä hieman piilossakin. Kahdeksan-
kymmenluvun lopussa Romanian 
diktaattori teloitettiin ja Saksat yh-
distyivät. 

Suomi halusi lähentyä länttä, 
vastoin NL:n painostusta. YK:n jä-
sen meistä tuli -56, Eftan ulkojäsen 
-61 ja varsinainen jäsen vasta -86. 
NL hajosi elokuun lopussa -91. Sa-
mana syksynä Suomi kumosi ensin 
Pariisin rauhansopimuksen rajoi-
tukset ja sitten YYA-sopimuksen. 
Tilalle tehtiin muiden maiden kans-
sa yhdenmukainen YYA-sopimus.

Loppuun Viiitasaari kiteytti sil-
miinpistävät epäkohdat ja heikkou-

Suomi ja NL:n turvallisuus

det neuvostojärjestelmässä näin: 
Jähmeä, keskusjohtoinen järjestel-
mä oli byrokraattinen ja epädemo-
kraattinen. Reagoi hitaasti muutok-
siin. Kansan välinpitämättömyys 
yhteisestä omaisuudesta, sekä tuot-

teiden matala laatutaso olivat sil-
miinpistäviä. Kansa tiesi kuitenkin 
totuuden. Siksi järjestelmä kaatui 
ilman laukaustakaan, sisältäpäin.

Martti Nurmisalo

SUOMEN  KANSALLISOOPPERA
Keskiviikkona 13. helmikuuta 2013 klo 19.00

Ooppera  T H A Ï S
Jules Massenetin säveltämä hehkuvien värien oop-
pera.
Kullanhohtoisena hehkuvaa musiikkia, eksoottisia 
kohtauksia, uskonnon ja rakkauden ristiriitaa.
Thaïs on noussut uuteen suosioon. Tarinassa munk-
ki Athanaël haluaa käännyttää tunnetun kurtisaanin, 
mutta voiko hänkään vastustaa lumoavan Thaïsin 
viehätysvoimaa.
Thaïs on yhteistuotanto Göteborgin oopperan kans-
sa.

Liput:
tunnuksen saaneet veteraanit 14 €
eläkeläiset 70 €
Bussikuljetus
Varaukset 12. joulukuuta 2012 mennessä 
Lotta Riisalo 050 3699550
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RBK-MEDIA OY
Kalastajankuja 10 D 75, 02230 Espoo

puh. 044 – 5447 666

DATAKA OY
Sinitiaisenkuja 5, 02660 Espoo

puh. 040 – 8360 737

ESPOON PAINOLAATTA OY
www.espoonpainolaatta.fi

K-SUPERMARKET
MANKKAA

Sinikalliontie 1, 02630 Espoo
puh. 0207510510

SÄHKÖASENNUSLIIKE
E.TUOMINEN

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

K-SUPERMARKET KILO
Kilonpuistonkatu 14, 02610 Espoo

puh. 0207705140

K-SUPERMARKET
RUOKANIITTY

Niittykummuntie 2, 02200 Espoo
puh. 09 – 7511 5400

SISUSTO OY LEHTOKARI
Ollaksentie 9, 02940 Espoo

puh. 0400 – 353 953

TEHOMAALAUS
M.KARLSSON

Nuotiopiha 2 A 1, 02600 Espoo
puh. 044 – 0101 469

MATINKYLÄN APTEEKKI
Iso Omena

Piispansilta 11 T 63, 02230 Espoo
puh. 09 – 8676 450

MAANSIIRTO
PEKKARINEN

Lappersintie 512, 02590 Lappers
puh. 045 – 1369 806

FIRENOTE
Espoo

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
MARKKU KARI

Timpurinkuja 3, 02600 Espoo
puh. 09 – 5418 877

T:MI ROOPETEX
Tunnelitie 6, 02700 Kauniainen

puh. 09 – 5122 808
www.roopetex.fi
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KIRJANPITO 
M.HÄKKINEN KY
Katajatie 8, 02360 Espoo

puh. 09 – 8011 381

NOSTURIASENNUS 
JAM OY

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

RAKENNUS VERA OY
Koivistontie 21 B, 02140 Espoo

puh. 040 – 5227 110

MUURALAN 
RAKENNUS OY

Tontunmäentie 10, 02200 Espoo
puh. 0400 – 442 976

STIG WAHLSTRÖM OY
Hannuksentie 1, 02270 Espoo

puh. 09 – 5024 400

OY DEBEX AB

VIEMÄRIHUUHTELU
KYLANDER OY

Taimikuja 6 B, 02920 Espoo
puh. 0400 – 525 757

www.viemarihuuhtelu.fi

JK RAKENNUS JA
SANEERAUS OY

Karapellontie 8, 02610 Espoo
puh. 040 – 1569 556

KARAKALLION HUOLTO OY
Karakalliontie 10, 02620 Espoo

puh. 09 – 511 041
www.karakallionhuolto.fi

SIRKAN
KOTISAIRAANHOITO OY

Kirkkonummi
puh. 040 – 7274 558

www.sirkunkotisairaanhoito.fi

PESUTUPA 
VIHERPEIPPO

Espoo

TJ PESU OY
tuon pesulan luoksesi

Espoo, puh. 0400 – 227 758
www.tjpesu.net, tommi.pelkonen@tjpesu.net

YHTYNEET 
INSINÖÖRIT OY

Kutojantie 11, 02630 Espoo
puh. 09 – 4520 600

TILITOIMISTO COUNTAC
Vihdintie 1 B, 03100 Nummela

puh. 0400 – 874 032
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MATINKYLÄN HUOLTO OY
Matinkatu 22, 02230 Espoo

puh. 09 – 804 631
www.matinkylanhuolto.fi

KULJETUS 
TEAM VIRTANEN OY

Espoo
www.teamvirtanen.fi

KULJETUS N.BRORSTRÖM
Ervastintie 2, 02780 Espoo

puh. 040 – 5411 410

RAKENNUS SUIKKANEN OY
Venlantie 8, 03100 Nummela

puh. 044 – 5861 766

REMKO OY
Myntintie 16 A 3,03100 Nummela

puh. 050 – 4951 028

MAPEI OY
Tillinmäentie 1, 02330 Espoo

puh. 09 – 8678 900

RAVINTOLA ALBERGA
Leipurinkuja 2, 02650 Espoo

puh. 09 – 5123 600
lounas-, tilaus- ja teatteriravintola

TP AVUKSENNE OY
Suomalaistentie 7, 02270 Espoo

puh. 040 – 7164 457

A-Ö SERVICE OY
Ristonpolku 10, 03300 Otalampi

puh. 0400 – 612 350, 0400 – 
212 412 päivystys

KÄÄNNÖSTOIMISTO 
CT-TEXT

Ankkurinvarsi  12 A 2,02320 Espoo
puh. 09 – 8019 627

VERUTUM OY
Espoo

T:MI M.SEPPÄLÄ
Vihti

TAKSI ROGER LINDQVIST
Espoo

puh. 0400 – 803 825

LU-LASKENTAPALVELU
Kuormakuja 2, 03100

Nummela
puh. 040 – 8314 374
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Jääkiekkoa seuraamaan

Tunnuksen omaavat Sotaveteraanit 
pääsevät tästä eteenpäin ilmaiseksi 
Espoo Bluesin jääkiekko-otteluihin 
esittämällä tammenlehvätunnuksen 
lippuluukulla.
Esim. Kelakortista löytyy tunnus.

SUUNNITTEILLA

KEVÄÄN 2013 KUNTOUTUSMATKA

SUNNUNTAI 28.04.2013 – LAUANTAI 04.05.2013

VIROON HAAPSALUUN
FRA MARE -KYLPYLÄÄN

Etuoikeutettuja osallistujia ovat tunnuksen omaavat veteraanit.
Bussikuljetus Tapiolasta kylpylään ja takaisin.

Matka tehdään sosiaalijaoston tuella.

TIEDUSTELUT JA VARAUKSET:
12.03.2013 mennessä

Anna-Liisa Laurila 050 5637799
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TOIMINTAKALENTERI

26. marraskuuta – helmikuu 2013

Toimintaryhmät
Soitinyhtyeen harjoitukset torstaisin klo 18 (tar-
vittaessa) Aarnivalkean koululla. Kuoron harjoituk-
set perjantaisin klo 15.45–18.30. Tapiolan palvelu-
keskuksessa (TPK). Kuntovoimistelua: Leppävaaran 
uimahallin kuntosalissa (Veräjäpellonkatu 15) tiis-
taisin ja torstaisin klo 10–11 (Aimo Virkki). Tapio-
lan palvelukeskuksessa (TPK) tiistaisin ja torstaisin 
klo 9.30–11.00. Tuulimäen väestösuojan kuntosalis-
sa maanantaisin klo 11–12 ja torstaisin klo 10–11. 
(Väinö Rantio). Lentopalloa Tapiolan urheiluhallis-
sa maanantaisin ja perjantaisin klo 10–11.30 (Eero 
Rasanen). Ilma-aseammunta Tuulimäen ampuma-
hallissa maanantaisin klo 13–14 ja torstaisin klo 
10.30–12.00 (Väinö Rantio). Petankki Tuulimäen 
ampumahallissa torstaisin klo 10.30–12 (Aimo Tis-
sari). Hiihtotapahtumat. Erikoistapahtumista Län-
siväylässä. Toimintaryhmät kokoontuvat koko vuoden 
kesäkuukausia lukuun ottamatta.

Toimintakalenterissa käytetyt lyhenteet
KI Kirkkonummenjaosto, KJ Kulttuurijaosto, KR 
Kuoro, KU Kuntoliikuntajaosto, LE Lehtijaosto, NA 
Naisjaosto, PT Pohjoinen jaosto, SO Sosiaalijaosto, 
TU Tukineuvosto, VJ Valistusjaosto, EKK Espoon 
kulttuurikeskus, TPK Tapiolan palvelukeskus, TUU 
Tuulimäen väestönsuoja, UKV Ukonvaajan toimisto.

MARRASKUU
Viikko 48 
Espoon Sotaveteraanilehti 4/2012 ilmestyy. LE

Ma 26.11.
14.30 Espoon Sotaveteraanien syyskokous 

TPK:ssa. HA
16.00 Naisjaoston sisarilta (huom. aika!). Mauno Tu-

runen kertoo välirauhan ajasta. NA

To 29.11.
14.00 Tutustuminen Helsingin musiikkitaloon. Il-

moittautuminen Anna-Liisa Laurila puh. 050 
5637 799. KJ

JOULUKUU

To 6.12.
 Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet
 Espoo
9.00 Lipunnosto Espoon Kulttuurikeskuksen edessä
10.00 Kaksikielinen messu Espoon tuomiokirkossa.
11.15 Seppeleen lasku sankarihaudoille
12.00 Päiväjuhla seurakuntatalossa. Puheen pitää 

kirkkoherra Jouni Turtiainen, kanttori Jenni 
Valtonen soittaa kannelta.

15.00 Itsenäisyyspäivän juhlakonsertti Barona Aree-
nalla 

 Samuli Edelmann, Marjukka Tepponen, Tapi-
ola Sinfonietta, Espoon Sotaveteraanikuoro ja 
Jousenkaaren koulun lapsikuoro

Kirkkonummi
To 6.12.
11.30 Seppelten lasku sankariristille, kaksikielinen 

jumalanpalvelus Kirkkonummen kirkossa.
13.00 Kahvitilaisuus (kunta).
14.00 Juhla (kunta).

 
Ma 10.12.
14.00 Sisarien syntymäpäivät TPK:ssa. NA

Ti 11.12.
13.00 Veteraanitapaaminen Kirkkonummen seura-

kuntatalolla. KI
14.00 Pohjoisen jaoston pikkujoulu Fontana Lepo-

lammissa. PT, KI

Ma 17.12.
19.00 Viulunsoittaja katolla Helsingin kaupunginte-

atterissa. Bussikuljetus. Loppuunmyyty. KJ

La 31.12. 
Espoon Sotaveteraanilehden 1/2013 aineiston 
viimeinen jättöpäivä. LE

E.M. Pekkinen Oy
PL 36, 02921 Espoo
Puh. (09) 849 4070
www.empekkinen.fi 
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TAMMIKUU 2013
Su 6.1.
11.00 Loppiaisen perinteinen kuntokävely/hiihtopäi-

vä. Lähtö Tapiolan Silkkiniityltä. KU

Ma 7.1.
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. Ai-

heet katso erillinen ilmoitus. VJ
Ti 8.1.
13.00 Veteraanitapaaminen Kirkkonummen seura-

kuntatalolla. KI

Ma 14.1.
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. VJ

Ma 21.1.
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. VJ

Ma 28.1.
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. VJ

Ti 29.1.
19.00 Tukineuvoston konsertti EKK:ssa. Kaartin 

soittokunta kapellimestareina Eljas Seppälä ja 
Ville Paakkunainen, solisteina sopraano Laura 
Vire ja Mikael Konttinen. TU 

HELMIKUU
Valatilaisuus Upinniemessä, aika avoin. KI
 
Ma 4.2.
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. VJ

Ma 11.2.
14.15 Valistusjaoston paneelikeskustelu TPK:ssa, 

vetäjänä Sampo Suihko. Aiheena Espoon pal-
velut ja etuudet senioreille.Tilaisuus esittää 
kysymyksiä asiantuntijoille. V J

Ti 12.2.
13.00 Veteraanitapaaminen Kirkkonummen seura-

kuntatalolla. KI

Ke 13.2.
19.00 Ooppera Thaïs Suomen Kansallisoopperassa. 

Liput: tunnuksen saaneet veteraanit 14 €, elä-
keläiset 70 €. Bussikuljetus. Tied. Lotta Riisa-
lo puh. 050 3699 550. KJ

 
Viikko 8 Espoon Sotaveteraanilehti 1/2013 
ilmestyy. LE

Ma 18.2.
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. VJ

Ma 18.2.
13.00 Veteraanitapaaminen seurakuntatalolla. Jaos-

ton 21-vuotisjuhla. KI
 
Ma 25.2.
 Espoon Sotaveteraanilehden 2/2013 aineis-

ton viimeinen jättöpäivä. Le

Ma 25.2.
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. VJ

Valistusjaoston esitelmätilaisuudet
keväällä 2013
Tapiolan Palvelukeskuksessa 
maanantaisin klo 14.15

07.01  FM Reijo Rautajoki
 Unohdetut inkerinsuomalaiset

14.01. Professori Martti Turtola
 Eversti Aladár Paasonen

21.01. Paneeli, puheenjohtajana 
 toimialajohtaja Sampo Suihko
 Espoon palvelut ja etuudet veteraaneille

28.01. Kolumnisti Olli Kivinen
 Sotakorvaukset

04.02. DI Kari Suomela
 Hiihtäen Pohjois- ja Etelänavalle

11.02. Ekonomi Pekka Vuori
 Santiago de Compostela

18.02. Lääketieteen ja kirurgian  tri 
 Eero Akaan-Penttilä
 Ikä ja kuulo

25.02. Vuorineuvos Kari Jordán
 Metsäteollisuus Suomessa ja sen 
 tulevaisuus.



NIIPPERIN RAKENNE OY
Espoo

T:MI JONI SAIRA
Eestinkalliontie 5, 02780 Espoo

puh. 0400 – 528 226

SAMIN TAKSI ESPOO 935
puh. 0400 – 935 236

ESPOON APUVOIMA OY
Vähätorpankuja 3, 02180 Espoo

puh. 0400 – 955 540

ESPOON
LAATUREMONTTI OY

Espoo
puh. 045 – 1339 945

www.espoonlaaturemontti.fi, 
info.espoonlaaturemontti.fi

ARKKITEHTITOIMISTO 
PET MICHAEL OY

Komeetankuja 1 B, 02210 Espoo
puh. 09 – 8043 373

www.arkm.fi

KULJETUS T.PERÄKYLÄ
Nikkilänmäentie 10, 03250 Ojakkala

puh. 040 – 5400 748

AIMON APU T:MI
Leppäkuja 1, 02240 Kantvik

puh. 0400 – 813 603

TÄYSTORJUNTA EDBERG
tuholaistorjunta

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

RAKENNUS 
MESIKÄMMEN

Köysitie 4 A, 02710 Espoo
puh. 050 – 4018 859


