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Tasajako ei ole taktiikkaa
Vierailin Itsenäisyyspäivän alla veteraanipariskunnan kotona. Sotaveteraani
Voitto ja rintamalotta Hillevi asuvat kerrostalon ensimmäisessä kerroksessa.
Rollaattorilla liikkuen, toinen toistaan tukien, peräkkäin matkaten
veteraanipariskunta selviää kotona jotenkin päivästä seuraavaan. Toiveita
avuntarpeesta on paljon.
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Veteraanijärjestöjen vaikuttamistyön tuloksena veteraanimäärärahoihin
saatiin tälle vuodelle lisäystä. Kotona asumista tukeviin palveluihin osoitettu
määräraha kasvoi viime vuodesta, sen sijaan kuntoutuksen osalta taso
säilyy edellisvuoden tasolla. Määrärahalla ei vieläkään pystytä kattamaan
kaikille veteraaneille tarvittavia kotipalveluja, ollaan kaukana sotainvalidien
palvelutasosta. Seuraaville vuosille tavoitteeksi on asetettava lakisääteiset
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Kotona asumista tukevien palveluiden tavoitteena on tukea monipuolisesti
veteraanin kotona selviytymistä. Määrärahalla on tarkoitus tuottaa palveluja,
jotka tukevat kunnallisia palveluja. Palvelujen tulee perustua palvelutarpeen
kartoitukseen. Kunta toimii palveluiden vastuullisena järjestäjänä.
Valtiokonttorin ohjeessa todetaan, että palvelut voidaan järjestää myös
palveluseteliä hyväksi käyttäen. Palvelusetelin käyttö kuitenkin edellyttää,
että veteraani tai hänen läheisensä kykenevät hankkimaan palvelut itse
palveluseteliä hyväksi käyttäen.
Sotainvalidien osalta kunnat ovat järjestäneet palvelut jo kymmeniä
vuosia. Sotainvalideille palveluita tuotetaan keskimäärin yli 10 000 eurolla
sotainvalidia kohden. Kunnat ovat selvinneet palveluiden tuottamisesta hyvin.
Tänä vuonna veteraanit saavat kotiin vietäviä palveluita laskennallisesti
hieman yli 1 600 eurolla, käytännössä noin 2 000 eurolla. Kunnilta näyttää
loppuvan keinot järjestää tarkoituksenmukaiset palvelut. Haasteeksi nousee
miten palvelutarpeen kartoitukset tehdään ja miten avun tarpeessa olevat
veteraanit löydetään.
Palveluseteli toimii osalla veteraaneja, jotka jaksavat itse järjestää rajatut
palvelut setelillä. Koko kunnan saaman määrärahan jakaminen tasasuurina
palveluseteleinä ei ole oikea tapa tukea veteraanejamme. Palvelusetelivalikko
ei myöskään mahdollista kaikkia tarvittavia tukimuotoja. Palveluntarve ei
ole kaikilla veteraaneilla samansuuruinen eikä samanlaatuinen. Osa tarvitsee
tukea huomattavasti enemmän, osa selviää vielä ilman tukea. Kunnan
tehtävänä on löytää avuntarvitsijat avuntarvitsijat ja tuottaa heille tarpeita
vastaavat palvelut.

Kansi
Vaasan Metsäkallion päiväkoti
lähetti itsenäisyyspäivän kortteja
sotaveteraaneille. Kansikuvan
kortin sai Sakari Sippola. Kuvan on
piirtänyt 6-vuotias Oona Pöntinen.
Sykähdyttävä kortti, eikö vain?

Kahvia juodessamme Voitto innostui
kertomaan sotakokemuksistaan. Kolme
vuotta joukkueenjohtajana eturintamassa
opetti Voitolle mitä ”Veteraania ei jätetä”
perimmältään tarkoittaa. Saatu apu
suunnattiin sinne missä sitä eniten tarvittiin.
Tasajako ei ollut taktiikkaa. Samaa Toivo
odottaa myös veteraanipalveluilta. Apua ja
tukea on suunnattava sinne missä sitä eniten
tarvitaan. Tasajako ei ole taktiikkaa.
Toiminnanjohtaja
Rauno Loukkola
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Piirissä tapahtunutta

Talvisodan alkamisen muistoksi marsalkka Mannerheimin ratsastajapatsaalla 30. marraskuuta järjestetyssä tilaisuudessa
seppeleen laskivat vasemmalta Matti Koskinen Helsingin kaupungilta, apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri, eversti Ahti
Kurvinen ja jatkosodan veteraanit Lars Carlberg ja Rainer Kollin (äärimmäisenä oikealla). Taustalla veteraani- ja maanpuolustusjärjestöjen lippulinna. Kollin (s 1925) palveli jatkosodassa JR 13 :n toisessa pataljoonassa ja Carlberg (s 1926) mm.
Ilmatorjuntarykmentti 3:ssa ja Lentolaivue 17:ssa. Kuva KK.

Suomen Viron suurlähettiläs Kirsti Narinen järjesti lähetystössä Suomen itsenäisyyspäivän kunniaksi juhlalounaan. Lounaalle
oli kutsuttu myös kaikki Suomen-pojat, joista paikalle oli tällä kertaa päässyt 10.
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Itsenäisyyspäivän perinteinen kansalaisjuhla järjestettiin Helsingin yliopiston pienessä juhlasalissa. Pieneksi Sali osoittautuikin,
osa juhlayleisöstä istui lisätuoleilla tai portailla osan seistessä. Tunnelmaa tämä ei kuitenkaan pilannut. Kuva KK.

Juhlapuheen itsenäisyyspäivän kansalaisjuhlassa piti Suomen Sotaveteraaniliiton tuore puheenjohtaja Erkki Heikkinen. Kuva
KK.
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Itsenäisyyspäivän juhlassa soittivat sellisti
Jussi Makkonen ja pianisti Nazig Azezian
erittäin mieliin painuvasti Sibeliuksen
Finlandian. Kuva KK.

Partiolaiset sytyttivät sankarihaudoille
Hietaniemessä ja Malmilla tervapatoja,
kuvassa Malmin sankarihautausmaan
muistomerkki. Kuva KK.
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Veteraanit aloittavat perinteiseen tapaan presidentin itsenäisyyspäivän juhlan kättelyn. Ensimmäisenä saapui Sotaveteraaniliiton
hallituksen jäsen, espoolainen kenraali evp Jaakko Valtanen, 91, joka palveli puolustusvoimien komentajana vuosina 19831990. Sotilasuransa Valtanen aloitti jo 14-vuoden iässä vuonna 1939, jolloin hän värväytyi vapaaehtoiseksi lähetiksi Turun
rannikkolohkon esikuntaan. Jatkosodassa Valtanen toimi vapaaehtoisena radioaliupseerina sekä tulenjohtoaliupseerina.

Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin jouluaaton kunniavartiovuoron hoitivat Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien
perinnekillan jäsenet yhdessä Helsingin Reserviupseeripiirin kanssa. Sotilaspojat vasemmalta lukien Erkki Simpanen, Pekka
Saloranta, Risto Laakso ja Paavo Marttila (valkoinen hattu).
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Veteraani
Veteraanimäärärahat 2017 ja Valtiokonttorin
ohjeistus rahojen käytöstä
Suomen Itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuonna veteraanimäärärahoja on lisätty kotona asumista tukeviin palveluihin.
Kuntoutukseen osoitettu määräraha on viime vuoden tasolla.
Määrärahan käytöstä vastaavat kunnat. Määrärahat on jaettu
kunnissa asuvien veteraanien määrän suhteessa.

Kuntien veteraanimäärärahat
Kuntoutus
Kotona asumista
tukevat palvelut

käytetyksi rintamaveteraanien hyväksi. Palvelut perustuvat
pääsääntöisesti palvelutarpeen kartoitukseen.
Kuntien tulee tehdä valtion vuoden 2017 määrärahoilla
maksettavat rintamaveteraanien kuntoutus- ja kotona asumista
tukevien palvelujen päätökset 31.12.2017 mennessä. Palveluja
voidaan järjestää ja kustannuksia voidaan maksaa 31.7.2018
saakka.

Helsinki
1 604 797, 12

Espoo
522 321,12

Vantaa
264 838,88

Kauniainen
49 394,55

2 513 166,56

817 972,35

414 746,54

77 353,52

Määrärahan käytön joustavuutta on lisätty. Valtiokonttori
pitää tärkeänä, että kunnat ovat aktiivisesti yhteydessä rintamaveteraaneihin ja tarjoavat rintamaveteraaneille heidän tarpeensa
mukaiset kuntoutuspalvelut sekä kotona asumista tukevat
palvelut, jotta määräraha tulee tehokkaasti ja täysimääräisesti

Valtiokonttorin ohjeistus mihin rahoja
saa käyttää:

Kuntoutus

Kotona asumista tukevat palvelut

Laitoskuntoutus, veteraanille ja aviopuolisolle
Päiväkuntoutus veteraanille ja aviopuolisolle
Avokuntoutus ja jalkojenhoitoa veteraanille
Kotikuntoutusta veteraanille
Tuettua kotona kuntoutumista veteraanille

Esim;
Ateriapalveluja; Menumat-automaatti, lounasseteleitä
Siivousta, ikkunanpesua
Kynnystenpoistoa, tukikaiteita, luiskia
Kotisairaanhoitoa, jalkojenhoitoa
Tuettua kotona kuntoutumista
Rännien puhdistamista, polttopuita, lumitöitä, nurmikon
leikkuuta,
Vaatehuoltoa, asiointipalveluita,
Turvapuhelimen hankinta ja –maksut
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nietuudet
Veteraanipalvelut Helsingissä 2017
Veteraanien kuntoutus
Kuntoutuksen tavoitteena on toimintakyvyn
edistäminen ja ylläpitäminen niin, että veteraani
mahdollisimman pitkään selviytyy itsenäisesti
jokapäiväisistä toiminnoistaan.
Laitoskuntoutusta järjestetään Valtiokonttorin
hyväksymissä kuntoutuslaitoksissa. Veteraanin
aviopuoliso voi osallistua laitoskuntoutukseen
samanaikaisesti veteraanin kanssa.
Päiväkuntoutusta järjestetään Oulunkylän kuntoutussairaalassa. Myös aviopuoliso voi osallistua
päiväkuntoutukseen.
Avokuntoutusta toteutetaan Helsingin kaupungin valitsemissa hoitolaitoksissa. Avokuntoutus
on yksilölliseen tarpeeseen perustuvaa terapiaa.
Kuntoutukseen voi sisältyä jalkahoitoa, mikäli
se kuuluu hoitolaitoksen palveluihin.

Kuntoutushakemusten postiosoite
Rintamaveteraanien kuntoutustoimisto
PL 6600, 00099 Helsingin kaupunki
Tiedustelut Laakson sairaala, Lääkärinkatu 8,
rakennus 4, P-porras, 2. krs
Asiointiaika ma-to klo 9-12,
puh. 09 310 50544
Kotona asumista tukevat palvelut
Veteraani voi hakea esimerkiksi siivousta, ikkunoiden pesua, lounasseteleitä, Menumat-ateriaautomaatin, pesulapalvelua, lumi- ja pihatöitä tai
kuljetuspalveluita. Kotiin on mahdollista saada
myös jalkahoitoa. Hakemuksen vaihtoehdoista
veteraani voi valita palvelua kotiin yhteensä 1500
eurolla. Veteraanilla on lisäksi mahdollisuus toivoa
palvelutarpeen arviointia ja saada tuettua kotona
kuntoutumista tai muuta yksilöllisessä arviossa
todettua kotona asumista tukevaa toimintaa.

Tuettu kotona kuntoutuminen on tavoitteellista
veteraania aktivoivaa toimintaa, jossa tuetaan koHakemusten palautus
tona asumista. Sosiaaliohjaaja tai fysioterapeutti
Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat
tekee kotona selviytymisen alkukartoituksen, ja
palvelut PL 6705 00099 Helsingin kaupunki
sen perusteella laaditaan kuntoutumisen tavoitteet
Tiedustelut Koskelan monipuolinen palveyhdessä veteraanin ja mahdollisesti omaisen kanslukeskus N-talo, 1. krs Käpyläntie11
sa. Kuntoutus voi sisältää esim. yhdessä ulkoilua,
00610 Helsinki
ohjattua liikuntaa, koti- tai piha-askareiden tekoa,
Asiointiaika ma-pe klo 9-12
muistia virkistävää toimintaa (mm. muistelu,
puh. 09 310 75637
valokuvien katselu, muistipelit), asiointikäyntejä,
virkistyskäyntejä esim. kahvilaan jne. Lähihoitaja
toteuttaa käynnit, joiden kesto on 1-1,5 tuntia.
Pääsääntöisesti sama työntekijä käy veteraanin Helsinki postittaa jokaiselle veteraanille palvekotona koko jakson ajan. Tuettu kotona kuntou- luoppaan ja sen mukana tarvittavat lomakkeet.
tuminen ei sisällä yksilöhoitoja.
Kuntoutusta on mahdollista saada määrärahojen
puitteissa myös monimuotoisena, esimerkiksi
jaettuna laitos-, avo- ja tuetun kotona kuntoutuksen kesken.
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Perintöihin liittyviä asioita
Lahja- ja perintöveron kevennys 1.1.2017 alkaen
Vuoden 2017 alussa tuli voimaan uudet lahja- ja perintöveroasteikot, jotka
keventävät hieman lahja- ja perintöverotusta 1.1.2017 jälkeen tapahtuvissa
lahjoituksissa ja kuolemantapauksissa.
Kevennys koskee erityisesti I luokan
lahjaveroasteikkoa.
Perintö- ja lahjavero määräytyy kuten
aiemminkin saajan omaisuuden arvon ja
sukulaisuussuhteen perusteella. I veroluokkaan kuuluvat lähisukulaiset kuten
rintaperilliset ja puoliso ja II veroluokkaan muut, kuten sisarukset ja vieraat.
Alle 20.000 €:n perinnöt (varsinaiset
perinnöt ja testamenttiin perustuvat saannot) ovat saajakohtaisesti verovapaita.
Vastaavasti alle 5.000 €:n (4.999€)!
lahjat ovat vuoden 2017 alusta verovapaita. Kuitenkin on muistettava, että
aikaisemmin saatu lahja lasketaan yhteen
samalta henkilöltä 3 vuoden kuluessa
saata-van uuden lahjan tai perinnön
kanssa. Lahja- tai perintövero lasketaan
tämän yhteismäärän perusteella. Vuonna
2016 verovapaan lahjan määrä oli alle
4.000€ (3.999€)!
Veteraaneilla ja heidän jälkeläisillään
on mahdollisuus verosuunnittelun. Alle
20.000 €:n perinnöt ja testamentilla tulevat legaatit (esim. raha) ovat saajalle
verovapaita. Isovanhemmat voivat harkita
testamenttia kullekin lastenlapselleen alle
20.000€ legaattitestamenttina. Jos esimerkiksi isovanhemmilla on viisi lasta ja
heillä yhteensä 10 lastenlasta, kumpikin
isovanhempi voi määrätä testamentilla kullekin lapsenlapselle verovapaasti
19.999 €. Nuoremmalla sukupol-vella
oman elämänsä alkuvaiheessa on tarpeellista käyttöä isovanhempien perinnölle.

Käyttökelpoinen testamentti

Testamentti on hyvä keino vaikuttaa
siihen, kuka saa omaisuuteni, mutta myös
eräisiin muihinkin asioihin sekä hieman
perintöveron määrään.
Monet pohtivat, pitäisikö tehdä testamentti tai tulisiko jo tehtyä testamenttia
muuttaa. Jos testamenttia ei ole, omaisuus menee perintökaaren säännösten
perusteella niin, että lähimmät perilliset
(rintaperilliset, puoliso jne.) perivät ensin
ja sen jälkeen kaukaisemmat perilliset
(veljet, siskot ja heidän jälkeläisensä).
Tämän jälkeen perimys katkeaa serkkujen
jäädessä perinnöttä ja omaisuus menee
valtiolle. Jos ei halua omaisuuttaan valtiolle, testamentti on tarpeellinen.
Testamentilla voidaan poiketa edellä
mainitusta perimysjärjestyksestä. Hyvä
on kuitenkin muistaa rintaperillisten
lakiosaoikeus. Sukulaiset ovat voineet
jäädä vuosien varrella kaukaisiksi, vieraantu-neet tai pahimmassa tapauksessa
riitaantuneet, jolloin voi miettiä kenelle
omaisuutensa jättää.
Testamentin voi tehdä kenelle henkilölle tahansa taikka hyväntekeväisyysjärjestölle, sotaveteraanipiirille tai vaikka
eläinsuojeluyhdistykselle.
Testamentin voi tehdä pelkästään
määräyksellä, ettei perillisen tai testamentinsaajan puolisolla ole avio-oikeutta
omaisuuteen. Avioerot ovat yleisiä ja
jos avioehtoa ei ole, lapsenne perintönä
saama omaisuus kuuluu ositettavaksi
puolisoiden kesken avioeron tai kuoleman
tilanteessa. Tämä määräys suojaa lastanne
mahdollisessa erotilanteessa.

Perinnöstä luopuminen

paljon, että he enemminkin haluaisivat
saamisen sijaan jopa vähentää varallisuuttaan. Tähän onkin hyvä keino eli
perinnöstä luopuminen. Se tarkoittaa
sitä, ettei perillinen ryhdy perintöön eli
ei ota vastaan perintöä. Tällöin omaisuus
siirtyykin suoraan heidän perillisilleen,
jolloin vältytään yhden sukupolven perintöverolta.
Toivotan Teille kaikille hyvää Suomen
Itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuotta.
Martti Mikkonen
Varatuomari
050 5848736

Sotaveteraanienkin jälkikasvusta monet alkavat olla jo eläkeiässä. Joillekin
heistä on kertynyt varallisuutta niin

Omaisuus

Perintövero I

Perintövero II

Lahjavero I

Lahjavero II

20.000€

100€

100€

1.300€

2.950€

40.000€

1.500€

3.900€

3.200€

7.650€

200.000€

21.700€

49.500€

22.100€

53.450€
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Talvisodan päättymisen
77-vuotismuistotilaisuudet
Helsingissä maanantaina 13.3.

ٻ
Klo 09.00 Seppeleenlasku Mannerheimin
ratsastajapatsaalla
ٻ
Klo 15.00 Muistotilaisuus Helsingin Vanhassa kirkossa, Lönnrotinkatu 6
Ohjelmassa on Helsingin Konservatorion nuorten laulajien kuoron ja
Kaartin Soittokunnan musiikkiesitykset sekä
ministeri Matti Louekosken
puhe.
ٻ
Muistotilaisuuden jälkeen seurakunta tarjoaa tilaisuuteen osallistuville
kirkkokahvit seurakuntasalissa osoitteessa Bulevardi 16.
Kunniamerkit. Vapaa pääsy
11
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Marskin konepistoolimies:

Harald Johansson

Johansson kotioloissa, taulussa Jääkäripataljoona1 :n sotatie. Johanssonin sotatie ei ollut aivan niin
pitkä kuin pataljoonan. Konepistooli- ja laulumies on muuten ilmeisen hyvässä kunnossa.

Lehden toimittaja sai sotaveteraanipiirin
toimistosta vihjeen, että Tehtaankadun
kulmalla asuu mielenkiintoinen veteraani,
jota kannattaisi käydä haastattelemassa.
Toimittaja menikin ja huomasi heti oven
auettua, että mies onkin tuttu vaikka nimi
ei heti yhteyttä paljastanutkaan. Toimittaja
oli Harald Johanssonin tavannut kuoromiehenä ja niin varmaan moni muukin
lehden lukija, ensimmäistä tenoria laulava
Johansson on ollut mukana Helsingin

Sotaveteraanikuorossa peräti 28 vuotta.
Talvisodassa Johanneksesta kotoisin
oleva ja 1921 syntynyt Johansson oli
lokakuusta 1939 toisessa suojeluskuntapataljoonassa kotikulmillaan astuessaan
vakinaiseen palvelukseen. Pataljoonan
taisteli mm. Nisalahdella ja Koivistolla.
Palvelus jatkui sittemmin JR 40:ssä.
Välirauhan aikana Johansson matkusti
Poriin, jonne Johanneksesta Kannakselta
siirrettyjä karjalaisia oli koottu, mutta rau-

ha jäi lyhyeksi uuden sodan alkaessa.
Jatkosodassa Johansson palveli Jääkäripataljoona 1 :ssä. Välirauhan aikana
Jääkäripataljoona 1 oli Lappeenrannassa
ja sinne johti Johanssoninkin tie, pataljoonan ensimmäiseen komppaniaan
Pataljoona oli lopulta osa Ratsuväkiprikaatia, mutta sitä käytettiin usein
erillisenä ja ainakin toimittajan lukeman
Jatkuu sivulle 14
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Jatkoa sivulta 13
sotahistorian mukaan vähän kovemmissa
paikoissa. Sen riveissä Johansson taistelu
alikersanttina ja ryhmänjohtajana aina
liikekannallepanosta kesäkuusta 1941
alkaen aina loppusyksyyn 1944 ja kotiutumiseen asti.
Koska pataljoona oli jääkäripataljoona
se kulki polkupyörillä, joille kuitenkin
kävi VT-linja taisteluissa huonosti kun
koottujen pyörien yli ajoi venäläinen
panssarivaunu. Polkupyörillä ajettiin
paljon ja harjoiteltiinkin, mm. sellaista
että yksi mies kuljetti kolmea pyörää,
yhtä ajamalla, toista vieressään kolmatta
selässään.
Pitkä sotatie vei miehen LaatokanKarjalaan ja Kannakselle, sotilaspassista
voi mm. lukea paikannimet Viipurinlahti,
Nisalahti, Tolvajärvi, Suojärvi, Onkamus,
Säämäjärvi, Mundjärvi, Kentjärvi, Kontupohja, Karhumäki, Tulvoja, Lempaala,
Ilajanjärvi, Lehmivaara. Kesän 1944 taistelupaikkoja passiin ei näytetä kirjatun,
mutta näitä olivat ainakin Mainila, Vammelsuu, Ino, Rokkolanjoki,Viipurinlahti ja
muut paikkakunnat Kannaksella rantatien
tuntumassa. Kesäsodan 1944 loppuvaiheen pataljoona taisteli Ilomantsissa. Sota
loppui pataljoonan osalta siirtymisellä
Uttiin, josta nuoremmat miehet jatkoivat
vielä Lapin sotaan. Johanssonin sotapalvelus loppui passin mukaan hiukan
myöhemmin kuin muilla saman ikäluokan
miehillä.
Vuonna 1944 Johansson koulutti virolaisia vapaaehtoisia Raivolassa jalkaväen sotatemppuihin, ampumista ja
äkseerausta, mutta myös mm. laavujen ja
espanjalaisten ratsujen tekoa. Suomeksi
virolaisia koulutettiin, mutta tarttui jokunen vironkielen sana Johanssoninkin
muistiin. Jotkut niistä olivat samoja kuin
suomen kielessä, mutta tarkoittivat aivan
eri asiaa.
Virolaisista vapaaehtoisista Johanssonille jäi hyvä ja mukava kuva, mutta
synkkänä muistona räjähdysonnettomuus,
jossa virolaisia kuoli 42. Räjähdyksen
yhteydessä puhuttiin desanttien tekemästä
sabotaasista. Toinen mieleen jäänyt seikka
oli virolaisten korkea koulutustaso, mm.
ylioppilaita tuntui olevan paljon, koululaisia ja taiteilijoitakin. Tätä palvelusta ei
jostakin syystä sotilaspassia uusittaessa
siihen merkitty, mitä Johansson on jäänyt
miettimään.

Konepistoolimies
Suomi-konepistooli oli Johanssonin
mukaan hyvä ase. Alikersanttina ja ryh-
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Alikersantti Harald Johansson äitinsä kanssa 1942.
mänjohtajana hänelle kuului sellainen
mistä johtuen se tuli todella tutuksi.
Mieleen on jäänyt mm, että sitä ei saanut
viedä kylmänä aikana lämpimään telttaan
tai korsuun vaan ase piti pitää kylmässä,
muuten se ei toiminut. Ase toimi yleensä
hyvin ja pelasti Johanssoninkin kiperästä
paikasta monet kerrat. Kiväärin verrattuna
se oli tietysti aivan toinen ase. Varalippaita oli hänellä neljä mukana, vyössä
kiinni. Hiihtäessä tai juostessa nämä
joskus kolisivat.
Toimittajan kysymykseen kiinnostaisiko vielä kerran ampua Suomi-konepistoolilla Johansson hymähtää ja

toteaa ampuneensa sillä ihan tarpeeksi.
Toimittaja jättää tarjouksen kuitenkin
voimaan, asian järjestäminen ei hänen
yhteistyökumppaniensa kanssa ole ongelma, kun kerran kyseessä on “Marskin
konepistoolimies.”
Marskin lahjoittaman konepistoolin
hän sai yllättäen. Lähetti toi aseen ja
sanoi että edellinen käyttäjä oli kaatunut.
Soturi, jolle konepistooli oli annettu oli
sen saadessaan tokaissut, että nyt tulee
nappi kaulaan tai otsaan. Ja tuli tämä
jälkimmäinen. Johanssonilla ase sitten
pysyi, hän antoi sen lopullisesti pois
vasta päästessään siviiliin Utista 1944 ja

ase on edelleen olemassa. Välillä se oli
komppanian varastossa kun Johansson
koulutti virolaisia, mutta taas komppaniaan palattuaan sai aseen takaisin.
Toimittaja jää kuitenkin pohtimaa, että
ihan sattumaa konepistoolin joutuminen
Johanssonille ei tainnut olla, periaatteessa ne annettiin hyville ja ansioituneille
taistelijoille.

Sodasta läpi pahemmitta
kolhuitta
Kun toimittaja kysyi oliko sodassa
käynyt jotenkin huonosti niin Johansson
vastaa että ei käynyt kuinkaan. Hän ei
haavoittunut kertaakaan. Jatkokysymykseen siitä oliko kyseessä tuuri vai taito
niin ei vastausta oikein tule kuin vähän
ilkikurisessa muodossa, että jospa hän oli
niin suuri pelkuri että pani pään piiloon.
Vierestä meni aina kuitenkin joku joko
haavoittumisen tai kaatumisen takia eli
todellisuus kyllä pysyi mielessä.
Sodan loppuvaiheessa Johanssonin
mukaan poikien parissa keskusteltiin,
ehkä vähän leikillään kuitenkin, että
tulisivat amerikkalaisen miehittämään
maan, sillä pelättiin venäläisten miehittävän maan. Toki tiedossa oli ainakin
heillä, että aseita on pantu piiloon, ts.
asekätkentä oli tiedossa. Eräillä kave-

Johanssonin ryhmä Tulvojalla
1941.
reilla oli sukulaisia, joilla tästä oli tietoa.
Aseita oli monen kellarissa ja vintillä
varmuuden vuoksi.
Sodan jälkeen Johansson teki monenlaisia töitä mm. myyntimiehenä ja
silkkipainoyrittäjänä. Aluksi hän asui
Porissa, myöhemmin Järvenpäässä ja
Helsingissä. Naimisiin hän meni 1946.
Lapsia tuli viisi, neljä poikaa ja tytär,
lapsenlapsiakin on jo paljon. Nyt hän
on ollut jo eläkkeellä pitkään ja lastenlasten kuvarivit koristaa kirjahyllyä ja
ikkunalautaa.
Laulaminen on Johanssonille erittäin
tärkeä harrastus ja henkireikä. Harjoituksia on kerran viikossa ja esiintymiset
päälle. Kuoro on kutistunut, harjoituksiin
saattaa tulla vain kymmenen miestä.
Kuorolla on vilkas yhteys Viipurin Lauluveikkoihin, joiden kanssa lauletaan yh-

dessäkin ja varsinkin sen varttuneempien
laulajien “Hurisevien ukkojen” kanssa.
Sotaveteraanikuoron 30-vuotisjuhla on
tulollaan.
Nykymaailman menosta veteraani
on vähän huolissaan. Hän on useita
kertoja käynyt Jääkäripataljoona 1:n
perinnejoukon Lapin jääkäripataljoonan
vieraana Sodankylässä ja nähnyt, että
Suomen puolustusvoimat ovat hyvällä
tolalla. Vieressä oleva suuri itänaapuri
kuitenkin mietityttää ja pitkä yhteinen
raja. Taannoiset “Vihreät miehet” ovat
toki veteraanillekin tuttuja tiedotusvälineistä. Miehiä itänaapurilla tuntuu olevan
ainakin paraatien perusteella.
Haastattelusta jäi toimittajalle mukava
tunne. Veteraanien kanssa on aina mukava
keskustella heidän kokemuksistaan ,jotka
alkavat olla jo aika ainutlaatuisia. Myös
yksi yhteinen tuttu löytyi, Johanssonin
komppanianpäälliköksi jatkosodan loppuvaiheessa tullut nuori luutnantti Pauli
Kaskeala oli toimittajan opiskeluaikoina
hänen ensimmäinen päätoimittajansa
1970-luvun lopulla Turussa. Johanssonin
tunteman nuoren kadettiupseerin piirteet
olivat säilynee toimittajan tuntemassa
eläkkeellä olevassa everstissä. Eräänlainen lenkki tämäkin.
Kari Kuusela

Marskin konepistoolit
Marsalkka Mannerheim lahjoitti kymmenen hopealaatoin varustettua Suomikonepistoolia Jääkäripataljoona 1 :lle
tunnustukseksi kunnostautumisesta talvisodan aikana. Tapaus oli ainutkertainen,
Marski ei muita tällaisia lahjoituksia
tehnyt. Konepistooli symbolisoi hyvin
niin talvisotaa kuin suomalaisuuttakin
olihan se kotimainen, aseteknikko Aimo
Lahden suunnittelema ase, jota valmistettiin lopulta noin 80.000 kpl.
Lahjoitus tapahtui heinäkuussa 1941
jatkosodan jo käynnistyttyä jääkäripataljoonan ollessa Joutsenossa. Konepistoolit
jaettiin siten, että kukin pataljoonan
kolmesta konekiväärikomppaniasta sai
kolme konepistoolia ja konekiväärikomppania yhden. Komppanioissa määrättiin
niitä käyttävät taistelijat itse.
Sodan kuluessa näitä nimenomaisia
konepistooleita tiedetään käyttäneen ainakin 29 henkilön, konepistoolit olivat
normaalisti käytössä muiden pataljoonan
konepistoolien tapaan. Niiden käyttäjät

vaihtuivat kun edellinen käyttäjä kaatui tai
haavoittui. Konepistooleista menetettiin
ilmeisesti ainakin yksi ellei enemmän,
koska tiedossa on, että niille valittiin
pataljoonan sisällä korvaavia, edustavia
kappaleita, joihin kiinnitettiin alkuperäistä

vastaava hopealaatta.
Tänä päivänä konepistooleista on jäljellä kahdeksan, mikä viittaa siihen että
niitä olisi menetetty jatkosodan lopulla
kaksi. Näistä neljä on Sodankylässä Lapin
jääkäripataljoonan kunniavartioaseina ja
viides pataljoonan kiertopalkintona, josta
sen komppaniat kilpailevat. Kuvissa eräs
näistä Lapin jääkäripataljoonan aseista ja
sen hopealaatta. Aseen ja laatan kolhut
ja naarmut kertovat sen olleen todella
käytössä.
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HELSINGIN SEUDUN SOTAVETERAANIPIIRI RY
www.sotaveteraanipiirihelsinki.fi
PIIRI
Puheenjohtaja Pertti Laatikainen, puh. 050 543 6151
Toimisto: Mannerheimintie 93 A, 00270 Hki
Toimisto on avoinna ma-to klo 9 -14, puh.aika 9 - 12
sähköposti: helsinginseudun.svp@sotaveteraaniliitto.fi
Toiminnanjohtaja Rauno Loukkola puh. 050 441 4703
sähköposti: toiminnanjohtaja.hssvp@kolumbus.fi
Piirisihteeri Sinikka Watjus puh. 050 441 4704
sähköposti: piirisihteeri.hssvp@kolumbus.fi
Kuolleet ja osoitteenmuutokset piirisihteerille!

Espoon Sotaveteraanikuoro
Puheenjohtaja Lauri Lehtonen, puh. 0400 542 527
Kuoron johtaja Kai Vahtola, puh. 524 787
Kuoron varajohtaja Pekka Kontu, puh. 455 6768
Isäntä, lipunkantaja, vpj Matti Mäkeläinen
puh. 040 549 0562
VANTAAN SOTAVETERAANIT ry
Jäsensihteeri Marjo-Riitta Koivisto, puh. 0400 602 905
Puheenjohtaja Matti Passi puh. 0400 446 210
Kuntoutusvastaava Seppo Kuokkanen puh. 040 525 0531
Tiedotusvastaava Tuula Mahlman puh.050 596 1720

Maksuton oikeudellinen puhelinneuvonta
Varatuomari Pentti Lehtola puh. 0400 401 594
Varatuomari Martti Mikkonen puh. 050 584 8736

SUOMALAISET SOTAVETERAANIT
AMERIKASSA
Puheenjohtaja Hans Nyholm puh.+1-561-284 6886,
gsm.+1-561-319 8852
Sihteeri Mirja Silvan gsm +1-561-568 8393

Veteraanien avustajatoiminta
avustajatilaukset ma – pe 9.00 – 11.00

Kannattajajäsenyhdistykset

Helsinki
Projektiohjaaja Tiina Saloheimo puh. 040 137 6807
Muu Uusimaa
Projektipäällikkö Heidi Aho, puh 050 406 1902
Inkeriläiset ja Karjalaiset Heimoveteraanit kerho
Toiminnanjohtaja Vihtori Hyyrönen puh. 050 3019140
Puheenjohtaja Hans Gabrielsson, puh. 275 9369
Suomen Sotaveteraanien Viron kerho
Toiminnanjohtaja Mati Blumfeld puh. +372 501 5962
Toompea 8, 10142 Tallinn, Viro
Toimisto avoinna ma 14-18 ja ti klo 9-13
puh. 372 6660 435
Helsingin Sotaveteraanikuoro
Puheenjohtaja Pentti Paavola, puh. 684 8813
Laulunjohtaja Reijo Pajamo puh. 040 7738 025
Taloudenhoitaja Kaisa-Liisa Puhakka 050 569 8439
ESPOON SOTAVETERAANIT ry
Toimisto: Ukonvaaja 4, 02130 Espoo, puh. 452 5721
Toimisto on avoinna ma–to klo 9–14.
sähköposti: espoon.sotaveteraanit@luukku.com
Toimistotyöntekijä Kristiina Haukilahti
Puheenjohtaja Yrjö Viitasaari, puh. 0400 706 770
Naisjaoston pj Liisa Sihtola 0500 801 510
Kuntoutussihteeri Pertti Sirén, puh. 044 0303142
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PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA
PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA ry
Puheenjohtaja Hannu Saloniemi Puh. 0400 701 533
Veteraaniyhteyshenkilö Kaarlo Männistö
puh. 0400 440 942
HELSINGIN RAUHANTURVAAJAT ry
Puheenjohtaja ja yhteyshenkilö
Tapani Forsström, puh. 050 568 0776
Rauhanturvaajien vertaistukipuhelin sotaveteraaneille
Älä jää asioiden kanssa yksin
Puh. 020 769 8111
KAUPUNKIEN VETERAANIPALVELUT
Helsinki
Veteraaniasiamies Leila Kytölä (09) 310 50513
Kuntoutustoimisto (ma-to 9 - 12) (09) 310 505 44
Kunnalliset avopalvelut (ma – pe 9 -12) (09) 310 75637
Espoo
Kuntoutuspalvelut (ma - to 12 - 13) (09) 816 42380
Kunnalliset avopalvelut (ma – pe 9 – 15) (09) 816 33333
Vantaa
(09) 8392 3883, 040 719 6057
Kauniainen
Leea Marttala (09) 5056 382

HELSINGIN SEUDUN SOTAVETERAANIPIIRI RY
Mannerheimintie 93 A, 00270 Helsinki, Puh. 050 441 4704
Toimisto on avoinna maanantai - torstai klo 9.00 - 14.00
Piirin toimiston (piirisihteeri) puhelinaika ma – to klo 9.00 – 12.00

YHDISTYSASIAA
Kokouskutsu
Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry:n
sääntömääräinen vuosikokous pidetään torstaina
20.4.2017 klo 10.00 Folkhälsanin tiloissa
Mannerheimintie 97. Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokoukseen voivat osallistua
kaikki piirin henkilöjäsenet sekä piirin jäsenyhdistysten
henkilöjäsenet. Kokouksen jälkeen piiri tarjoaa lounaan
Folkhälsanin ravintolassa.
KUNTOUTUS
Jalkahoito/hieronta
Veteraanit voivat ottaa jalkahoidon kaupungin tuottamista
kotona asumista tukevista palveluista.
Piirin kustantaa toimintavuonna kolme (3) jalkahoitoa tai
hierontaa. Hoitolähete tilataan ma - to klo 9.00 - 12.00
piirin toimistosta puh. 050 441 4704 (toimisto on suljettu
perjantaina).

To 27.4. Kansallisen Veteraanipäivän vietto Helsingissä
Klo 10.00 lipunnosto, seppeleen lasku ja muistotilaisuus
Mannerheimin ratsastajapatsaalla
Klo 10.45 kahvitarjoilu Kaupungintalon juhlasalin
lämpiössä
Klo 12.00 huomionosoitusten jako ja veteraanipäivän
juhlakonsertti kaupungintalon juhlasalissa.
Katso erillinen ilmoitus.
HENGELLISET TAPAHTUMAT
Hengellinen iltapäivä
Piiri järjestää Helsingin alueen kaikille veteraaneille
hengellisen iltapäivän. Jokaisessa tilaisuudessa vierailee
asiantuntija kertomassa iltapäivän teemaan liittyvistä
asioista. Tapaamispaikkana on Kampin Palvelukeskuksen 1
kerros, kerhohuone Faden, klo 12.30-14.30. Kahvitarjoilu!
Tapaamme aina kuukauden viimeisenä keskiviikkona.
Kevään 2017 tapaamispäivät ovat 22.2., 29.3. ja 26.4.
Huom! Tiloissa on ravintola Kamppi Palmia jossa on
mahdollisuus lounasruokailuun omalla kustannuksella esim.
klo 11.45-12.25.

VETERAANILIIKUNTA

VIRKISTYS

Piirin järjestämät liikuntatilaisuudet jatkuvat vuonna 2017.
Osallistuminen edellyttää ilmoittautumista.

Päämajan Soittokunnan konsertti la 18.3.
Lauantaina 18.3. klo 13.00 Päämajan Soittokunnan
perinteinen kevätkonsertti Astoria salissa, Iso Roobertinkatu
14. Teemana Suomi 100 vuotta. Pääsylipun hintaan 10 € voi
noutaa piirin toimistosta.

Oulunkylän kuntojumppa maanantaisin klo 11.00-12.00.
Ilmoittautumiset suoraan Oulunkylän Kuntoutukseen
Mäkitorpantie 19, puh. (09) 728 2475.
Töölön Urheilutalon kuntojumppa tiistaisin klo 10.00-11.00,
yhteys Pia Angerma puh. 050 370 9272.
Mäkelänrinteen allasvesijumppa torstaisin klo 10.30-11.00.
Yhteyshenkilö Markus Ollonqvist puh. (09) 389 3760
VETERAANITAPAHTUMAT
Ke 8.3. klo 12.00 Infotilaisuus veteraanietuisuuksista
Kampin palvelukeskuksessa
Helsingin kaupungin rintamaveteraaniasian neuvottelukunta
järjestää veteraaneille ja heidän omaisilleen tarkoitetun
infotilaisuuden 8.3.2017 klo 12.00 alkaen Kampin
palvelukeskuksessa, Salomonkatu 21 B. Eri alojen
asiantuntijat vastaavat kysymyksiin. Tilaisuudessa on
kahvitarjoilu.
La 11.3. Talvisodan päättymisen muistotilaisuudet
Helsingissä
Klo 9.00 Seppeleen lasku Mannerheimin ratsastajapatsaalla
ja klo 9.20 Hietaniemen hautausmaalla.
klo 15.00 Muistotilaisuus Helsingin Vanhassa Kirkossa.
Katso erillinen ilmoitus.

Pörssitalo ti 28.3.
Tiistaina 28.3. klo 10.00 vierailemme Pörssitalossa.
Ohjelmassa esittely talon historiasta, kahvitarjoilu, sekä
tutustuminen tiloihin niiltä osin kuin se on mahdollista.
Kokoontuminen klo 9.50 Pörssitalon edessä, Fabianinkatu
14. Ilmoittautuminen piirin toimistoon viimeistään ma 20.3.
puh. 050 441 4704.
Teatteriesitys Kansallisteatteri ke 19.4.2017 klo 19.00;
Luulosairas
Kansallisteatteri suurinäyttämö keskiviikko 19.4.2017
klo 19.00, Luulosairas. Luulosairas on luulot poistava
komedia, suoraan ihmisten kaksinaismoraalilla tohtoroivan
Molièren reseptivihkosta. Vielä enemmän kuin aikakautensa
lääketiede, Molièren hervottoman herjan kohteena
on ihmisten loputon herkkäuskoisuus. Perusteellisen
peräruiskeen saavat myös ne, joiden pääasialliseen
toimenkuvaan kuuluu toisten ihmisten harhakuvitelmista
hyötyminen. Eivätkä nämä rikokset ole vanhentuneet,
varsinkaan läpeensä medikalisoituneella aikakaudellemme.
Lippuja 10 euroa piirin toimistosta..
Kartanokierros Mäntsälässä ke 3.5.
Tutustumme Saaren ja Sälinkään kartanoihin. Kierroksen
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aikana kuullaan mielenkiintoisia tarinoita menneiltä
vuosilta. Sanotaan, että Saaren kartano on viimeinen
yksityiskodiksi rakennettu linna Suomessa. Nikkarityylisen
Sälinkään kartanon pihalla on mielenkiintoinen
Torpparimuistomerkki erikoisine torppien nimineen.
Ruokailu on Sälinkään kartanossa noutopöydästä. Lähtö
Marskin ratsastajapatsaalta klo 10.00 ja paluu takaisin klo
15.30 mennessä. Retkimaksu 30 euroa kerätään matkalla.
Ilmoittautumiset piirin toimistoon 20.4. mennessä, puh 050
4414 704.
Illanvietot
Huom! Illanvieton pitopaikka on vaihtunut. Tapaamme
jatkossa Folkhälsanin juhlasalissa, Mannerheimintie 97
(Tilkkaa vastapäätä).
Illanvietot jatkuvat täällä tuttuun tapaan, eli kuukauden
ensimmäisenä arki maanantaina klo 16.00 (hissit on).
Folkhälsaniin pääsee raitiovaunulla 10 Tilkan pysäkille,

tai kaikilla Elielin aukiolta ja Kampista lähtevillä,
Mannerheimintietä Tilkan ohi ajavilla busseilla.
Bussipysäkki (Tilkka) on Folkhälsanin edessä.
Ma 6.3. klo 16.00 Helsingin Sotaveteraanikuoro esiintyy,
yhteislaulua, arpajaiset
Ma 3.4. klo 16.00 Päämajan Soittokunnan konsertti,
arpajaiset
Ma 2.5. klo 16.00 Kevätkauden riehakas päätös
Naisten kahvihetki
Iltapäivän kahvihetki kaikille piirin naisjäsenille
Kampin palvelukeskuksessa, Salomonkatu 21 B (Mude
-neuvottelutila) klo 11.30-13.00. Kahvin lisäksi on
tietoiskuja eri aiheista. Tapaamme aina kuukauden toisena
torstaina. Kevään 2017 tapaamispäivät ovat 9.3. ja 11.5.
Tulevista aiheista saat tietoa tapaamisen yhteydessä
Kampissa tai piirin toimistosta puh. 050 441 4704.

KESKI-HELSINGIN SOTAVETERAANIT -kerho
YHDISTYSASIAT
Keski-Helsingin Sotaveteraani -kerhon asioita hoidetaan

piirin toimistossa toimiston aukioloaikana tai puh. 050 441
4704 klo 9.00-12.00. Kaikki kerhon jäseniä koskevat tiedot
ja tapahtumat löytyvät Piirin osuudesta.

HELSINGIN SOTAVETERAANIT -kerho
YHDISTYSASIAT
Helsingin Sotaveteraanit -kerhon asioita hoidetaan piirin

toimistossa toimiston aukioloaikana tai puh. 050 441 4704
klo 9.00-12.00. Kaikki kerhon jäseniä koskevat tiedot ja
tapahtumat löytyvät Piirin osuudesta.

ITÄ-HELSINGIN SOTAVETERAANIT -kerho
KUNTOUTUS
Jalkahoito ja hieronta
Hoidot tilataan ma - to klo 9.00-12.00 piirin toimistosta puh.
050 441 4704.

VIRKISTYS
Maanantaitilaisuudet Matteuksen kirkolla
Ma 20.2. klo 13.00 Ystävänpäivä
Ma 20.3. klo 13.00 Kirsi Pietilä: Lievitystä kipuun /
itselääkityksen käypä hoitosuositus.
Ma 24.4. klo 13.00 Laulun iltapäivä
Katso myös piirin sivulta eri tapahtumat. Näihin
kaikkiin voit osallistua.

KANTA-HELSINGIN SOTAVETERAANIT -kerho
KUNTOUTUS
Kanta-Helsingin jäsen, ota jalkahoitolähetettä varten ensin
yhteys Leif Markioon, puh. 0500 426 063.
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VIRKISTYS
Lounaskokous
Aiemmin ilmoitettu lounaskokous keskiviikkona 1.3. on
peruutettu.
Kerhon viimeinen lounaskokous pidetään keskiviikkona
5.4. Ostrobotnian Jääkäri-kabinetissa, Museokatu 10, klo
14.00 alkaen.
Katso myös piirin sivulta eri tapahtumat. Näihin
kaikkiin voit osallistua.

HELSINGIN SOTAVETERAANIKUORO -kerho
YHDISTYSASIAT
Kuoron harjoitukset jatkuvat torstaisin klo 11-12.30
Johannes församlingin seurakuntasalissa, Korkeavuorenkatu
10 E, 2. kerros. Kevätkauden esiintymisistä kerrotaan
kuoron tiedotteissa.
Katso myös piirin sivulta eri tapahtumat. Näihin kaikkiin
voit osallistua.

VIRKISTYSASIAT
Kuoron ja Viipurin Lauluveikkojen perinteinen
Itsenäisyyspäivän aaton kirkkojuhla on maanantaina 5.12.
2016 klo 18.00. Katso erillinen ilmoitus.
Katso myös piirin sivulta eri tapahtumat. Näihin
kaikkiin voit osallistua.

VANTAAN SOTAVETERAANIT ry
YHDISTYSASIAT
Kokouskutsu
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään
Tikkurilan seurakunnan Walkers-nuorisotilassa torstaina
13.4.2017 klo 14.00. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen
sääntöjen 10 §:ssä määrätyt asiat kuten toiminta- ja
tilikertomukset ja muut esityslistassa mainitut asiat.
Läntinen osasto
Kuukausikokoukset kevätkaudella 2017 pidetään tiistaisin
14.3., 11.4. ja 9.5. Esitelmien aiheet ilmoitetaan kokouksien
yhteydessä. Kokoukset pidetään edelleen Myyrmäen kirkon
takkahuoneessa, osoitteessa Louhela, Uomatie 1. Kokoukset
alkavat vanhaan tapaan klo 14.00. Kahvitarjoilu klo 13-14.
Johtoryhmä kokoontuu klo 12.30.
Itäinen osasto
Kuukausikokous kevätkaudella 2017 pidetään torstaina
9.3. Torstaina 13.4. pidetään yhdistyksen kevätkokous ja
torstaina 11.5. jälleen kuukausikokous. Kokoukset pidetään
Tikkurilan seurakunnan Walkers-nuorisotilassa, Unikkotie 5
A, toinen kerros. Paikalle pääsee hissillä. Kahvitarjoilu klo
13-14. Johtoryhmä kokoontuu tarvittaessa klo 12.30.
KUNTOUTUS
Kuntoutusvastaavana toimii Seppo Kuokkanen, puh.
040 525 0531
Hieronta
Varsinaiset ja puolisojäsenet saavat kaksi kertaa 45 minuutin
hieronnan, jonka yhdistys maksaa. Hierontaan hakeutuvan
jäsenen on otettava yhteys kuntoutusvastaavaan. Hän
toimittaa lähetteen jäsenen valitsemaan laitokseen. Tämän
jälkeen hakija sopii laitoksen kanssa hieronta-ajankohdan.
Jalkahoito
Yhdistyksemme 85 vuotta täyttäneet (vuonna 1931
syntyneet tai vanhemmat), veteraanitunnusta vailla
olevat jäsenet saavat vuodessa neljä enintään 50 euron

arvoista jalkojen perushoitoa. Asiasta on ensin sovittava
kuntoutusvastaavan kanssa.
Vantaan kaupungin palvelut
Kaupungin veteraaniasiain toimisto hoitaa Valtiokonttorin
rahoittaman tunnuksen omaavien veteraanien laitos-,
päivä- ja avokuntoutuksen. Näihin tarvitaan lääkärin lähete.
R-tunnuksen omaavat veteraanit saavat neljä 50 euron
arvoista jalkahoitoa vuodessa. Näihin ei tarvita lääkärin
lähetettä, mutta jalkahoidosta on sovittava kaupungin
veteraaniasioita hoitavan henkilön kanssa puh 09 839 23
883 (Koivukylän sosiaali- ja terveysasema, Karsikkokuja
15, 01360 Vantaa).
Kotiin vietävät avopalvelut
Valtio on varannut määrärahan rintamaveteraaneille
kotiin vietäviä avopalveluja varten. Tavoitteena on
monipuolisesti tukea veteraanien kotona selviytymistä.
Määrärahan käyttöön sovelletaan sosiaalihuoltolain
mukaista tarveharkintaa. Määrärahalla voidaan järjestää
mm. siivousta ja ikkunan pesua. Asiaa hoidetaan kaupungin
veteraaniasiain toimistossa puh. 09 839 23 883.
TAPAHTUMIA
11.-19.3. 51. Sotaveteraaniviikko, avaustilaisuus Eurassa ja
päätöstilaisuus Hartolassa.
13.3. Talvisodan päättymispäivä, klo 9.00 kunnianosoitus
Tikkurilan Veteraanipuistossa.
27.4. 31. Kansallinen Veteraanipäivä, pääjuhla Lahdessa.
29.9. Suomen Sotaveteraaniliitto ry 60 vuotta
klo 11.00 Hartaushetki ja seppeleen lasku Vantaan Pyhän
Laurin kirkon sankarihaudalla.
klo 13.00 Pääjuhla Helsingin messukeskuksessa.
Katso myös Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin
tiedotukset tästä lehdestä, niihin kaikkiin voit osallistua.
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Vantaan veteraaneilla
musiikkipainotteiset joulujuhlat
Vantaan Sotaveteraanien pikkujoulujuhla keräsi jälleen runsaan kahdeksankymmenen jäsenen vierasjoukon, esiintyjät mukaan lukien, lämminhenkiseen
yhdessäoloon Tikkurilan Sokos Hotel
Vantaaseen.
Juhlan aloitti Tikkurilan Mieskuoron
vahvistettu kvartetti johtajanaan Jussi
Linnanmäki. Haitarimusiikkia soitteli
24-vuotias, musiikkipedagogiksi vajaan
parin vuoden kuluttua valmistuva musikantti, nyt jo melkoinen virtuoosi, Joose
Ojala opaskoiransa Vantun kanssa. Joosen
hienovaraiset improvisoinnit Lasse Mårtenssonin säveltämästä Myrskyluodon
Maijasta Édith Piafin laulamaan Ei, en
kadu mitään, kostuttivat useammankin
kuulijan silmäkulmat. Joose säesti myös
yhteisesti lauletut joululaulut, esilaulajanaan eläkkeellä oleva musiikinopettaja

Toivo Paavilainen. Toivo ’Topi’ on Vantaan Sotaveteraanien musiikkimestari
tilaisuudessa kuin tilaisuudessa.
Pikkujoulun kohokohta oli tietenkin
monipuolinen ja maittava jouluateria.
Veteraaneille tarjottavaa jouluateriaa
vartenhan saimme Sotaveteraaniliitolle
lahjoitetusta rahalahjasta osuutemme.
Sulosointuja kahvihetkeen loihti 4-henkinen Soitinyhtye Ryhä mukaansatempaavilla, kaikille tutuilla ikivihreillä.
Ryhässä soittivat Kristina Juutilainen
ja Rainer Nurmi (kummallakin viulu),
Risto Laitinen (mandoliini) ja Timo
Hämäläinen (haitari).
Puheenjohtaja Matti Passi, joka silloin
oli vielä varapuheenjohtaja, toi tervetulotoivotuksessaan terveiset puheenjohtaja,
nyttemmin kunniapuheenjohtaja Jaakko
Vesaselta. Jaakko oli Peijaksen sairaalassa

toipumassa hyvää vauhtia pienehköstä
operaatiosta.
Parisen viikkoa pikkujoulun jälkeen
itäinen osasto kokoontui vielä ennen
oikeaa joulua riisipuurolle ja rusinasopalle Helsingin pitäjän pappilaan.
Musiikillisesta annista saatiin sielläkin
nauttia täysin sydämin. Sitä tarjoili taidolla ja tunteella esiintynyt 40-vuotias
lauluryhmä Tuikut. Esittämällä vanhoja
joululauluja he veivät kuulijansa omien
lapsuusmuistojen kuusijuhliin. Kuoron
kokonaisvahvuus on kolmetoista naista,
joista kolme alusta lähtien mukana ollutta
laulaa siinä edelleen: kuoronjohtaja ja
’sydän’, myös kuoron alullepanija Inkeri
Suokannas, Kristina Juutilainen ja Irmeli
Viertävä. Kristinan sanojen mukaan Tuikkua ei olisi ollut enää vuosikausiin ilman
Inkeriä. Tämän lauluryhmän historia on

Lauluryhmä Tuikut antamassa parastaan. Ryhmän vas. puolella juhlatoimikunnan puheenjohtaja Aino
Koskinen. Kuva Jaakko Vesanen.
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sikälikin mielenkiintoinen, että kaikki
sen jäsenet olivat alun perin opettajia, ja
syy miksi ja missä he halusivat laulaa,
oli koulun aamuhartaudet, tämän päivän
aamunavaukset.
Joululauluja lauloi myös Tikkurilan
seurakunnan kanttori Ina Katila pianolla
itseään säestäen. Seurakunnan tervehdyksen toi kappalainen Heikki Leppä, joka
nyt on jo edesmennyt. Hän menehtyi
sukellusonnettomuudessa Lohjalla tammikuun 14:ntenä päivänä.
Yksi yleisön jokavuotinen suosikki,
mikä tälläkin kertaa kuultiin, on Toivo
Paavilaisen esitys Yrjö Jylhän runosta
Pyhä yö. Jotain olennaista jäisi Vantaan
Sotaveteraanien joulujuhlista puuttumaan,
mikäli tämä ohjelmanumero jäisi pois.
Läntisen osaston puurojuhlaa vietettiin
vastaavasti Hämeenkylän kirkon seurakuntasalissa. Vantaankosken seurakunnan
kantaattikuoro, johtajanaan kanttori, DM
Kari Jerkku on jo monivuotinen puurojuhlan esiintyjä. Hämeenkylän seurakunnan tervehdyksen toi pastori Miika
Koistinen ja lausuntaa esitti lausuntataiteilija Kullervo Ahlroth. Hämeenkylän
Citymarket oli jälleen lahjoittanut kaikki
tarjoilutarvikkeet, joista läntisen Vantaan
Marttakerhot loihtivat ja tarjoilivat suussa
sulavat herkut.
Tuula Mahlman

Haitaristi Joose Ojala hurmasi kuulijansa. Kuva Veera Kolehmainen

Nuoret auttamassa sotaveteraaneja
Syksyllä 2015 Vantaan ammattiopisto Varialla oli teema ”Tehdään hyvää viikolla 45”. Opiskelijat ottivat
kohderyhmäksi Vantaan sotaveteraanit.
Tiedottaja Maarit Aho otti yhteyttä yhdistyksemme puheenjohtajaan ja kysyi
löytyisikö jonkun sotaveteraanin piha,
jonne porukalla voitaisiin tulla talkoisiin.
Piha löytyi Johdintie 6:sta. Se on kahden
sotaveteraanin omistaman paritalon iso
piha. Opiskelijapojat saapuivat kahden
opettajan johdolla linja-autolla 5.11.2015
klo 12.30. Heillä oli työvälineet mukana:
autosta löytyi haravat, lapiot, kottikärryt,
sahat, lehtipuhaltimet, kuulokkeet, työkäsineet ym.
Reippaasti alkoivat työt. Työaikaa
koulun puolesta oli varattu 2 tuntia. Se
juuri ja juuri riitti pihan siivoukseen. Aurinkoisessa syyssäässä jäimme ihailemaan
siivottua pihaamme ja tarjosimme ulkona
talkoolaisille pullat ja mehut kiitokseksi hyvin tehdystä työstä. He sanoivat
tulevansa mielellään ensi vuonnakin

Kiinteistöpalvelualan opiskelijat
siistivät paritalon pihaa lehdistä puhaltimin ja haravoin. Kuva
Maarit Aho.
talkoisiin. Kiitollisina lupasimme ottaa
heidät vastaan.
Sitten tuli seuraava vuosi. Syyskuussa
2016 Maarit soitteli Variasta: ”Nyt taas
tultaisiin pihatöihin”. Sanoin, että ihanaa,
mutta nyt on puut vielä niin täydessä

lehdessä, että ei vielä kannata tulla.
Odotetaan, kunnes lehdet ovat maassa.
1.11.2016 oli päivä, jolloin piha oli
pullollaan puiden ja pensaiden lehtiä.
Siivousjoukkue opettajineen ja työvälineineen saapui paikalle klo 9.00. Nyt he
tulivat pikkubussilla, johon hädin tuskin
olivat saaneet työvälineensä mahtumaan.
Työt sujuivat taas iloisella mielellä ja
jälki oli hyvää. Talkoiden loppupuolella
alkoi hiukan sataa vettä, joten kiitoskahvit
juotiin sisällä keittiön pöydän ympärillä.
Pöytäkeskustelussa kävi ilmi, että pojat
olivat hyvin tyytyväisiä kouluunsa ja
opiskeluunsa. Kiinteistönhoitajiksi valmistuvat nuoret olivat luottavaisia, että
heillä on tulevaisuudessa hyvät työnsaantimahdollisuudet. Siitä me ”vanhat työnantajat” olimme tosi iloisia. Toivotimme
heille kaikkea hyvää, menestystä, valoisaa
ja työntäyteistä tulevaisuutta.
Suurkiitoksin veteraanien puolesta
Aino Koskinen
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ESPOON SOTAVETERAANIT ry
Ukonvaaja 4, 02130 Espoo, puh (09) 452 5721
www.espoonsotaveteraanit.fi
Toimisto on avoinna ma–to klo 9–14.

Espoolaisia veteraaneja oli kutsuttu itsenäisyyspäivän vastaanottoon presidentinlinnaan. Kuvassa
102-vuotias Toivo Nikander poikansa kanssa kättelevät presidentti Sauli Niinistöä.

Lotta Maj-Lis Mustosen - myös poikansa kanssa ja presidentin puolison Jenni Haukion iloinen kohtaaminen presidentinlinnassa itsenäisyyspäivän
vastaanotolla.

Espoon Sotaveteraanit juhlivat Suomen itsenäisyyttä kolmessa lounastilaisuudessa Hotelli Lepolammella. Juhlavieraita oli yhteensä 230. Ohjelmassa oli mm. musiikkia ja taikurin erinomainen esitys. Juhla toteutui lahjoittajan tarkoitukseen myöntämin varoin.
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ESPOON SOTAVETERAANIT ry
TOIMINTARYHMÄT
Kuoron harjoitukset perjantaisin klo 16.00 - 18.30
Haukilahden palvelukeskus.
Lentopallo: Tapiolan palloiluhalli maanantaisin ja torstaisin
10.00 - 11.30, Riitta Raukko.
Ilma-aseammunta: Tuulimäen ampumahalli maanantaisin
13.00 - 14.00, torstaisin 12.00 - 13.00,
Aulis Lintunen (09) 803 1210.
Petankki: Tuulimäen liikuntahalli torstaisin 10.30 - 12.00
Toimintaryhmät kokoontuvat koko vuoden kesäkuukausia
lukuun ottamatta. Lisäksi keväällä ja syksyllä järjestetään
ulkoilutapahtumia, joista tiedotetaan erikseen Länsiväylässä.
TOIMINTAKALENTERI
HELMIKUU
Pe 10.2. klo 10 Upinniemen valatilaisuus
Ti 14.2. klo 12.30 Veteraanitapaaminen Palvelukeskuksessa.
KI
La 18.2. klo 14.00 Kirkkonummen jaoston 25-vuotispäivä
Palvelukeskuksessa. KI
Ma 20.2. klo 14.15 FT Risto E.J. Penttilä: Mikä on länsi?
Ma 27.2. klo 14.15 Tj Erkki Pärssinen: Yrittäjyys Espoossa
MAALISKUU
Ma 6.3. klo 14.15. Tutkijatohtori Hanna Smith: Venäjä
tänään
Ma 13.3. klo 14.15. FT Tiina Raevaara: Uskomushoidot ja
Lääketiede
Ma 13.3. Talvisodan päätymisen muistotilaisuudet
Espoossa: klo 9.00 Lipunnosto, Kulttuurikeskus, 10.00
seppeleen lasku Tuomiokirkon sankarihaudoilla, klo 18.00
muistojuhla Tapiolan kirkossa. Katso erillinen ilmoitus!
Kirkkonummella: klo 10.45 seppelten lasku, kaksikielinen
sanajumalanpalvelus, kahvit Kirkkonummen
seurakuntatalolla
Ti 14.3. klo 12.30. Veteraanitapaaminen, kevätkokous
Palvelukeskuksessa. KI
Ti 14.3. vierailu Aira Samulinin erilaisin turvalaittein
(vanhuuden varalta)
varustetussa kodissa Bulevardilla. Kuljetus Tapiola
Gardenin edestä klo 11.30. Kts. ilmoitustaulu ja Länsiväylä.
Ilmoittautuminen 6.3.17 mennessä Liisa Sihtola
puh. 0500 801 510. NA
Ma 20.3. klo 14.15. Talouspäällikkö Pertti Rosila: Tuhlaako
Eduskunta kaikki rahat

Ma 20.3. klo 15.30 Naisjaoston kevätkokous Tapiolan
palvelukeskus tai Länsituulentie 1, 3. kerros
(Aavan talo), kts. ilmoitus Länsiväylässä ja ilmoitustaululla.
NA
Ma 27.3. klo 14.30 KEVÄTKOKOUS, Haukitalossa. Katso
erillinen ilmoitus!
HUHTIKUU
Ma 3.4. klo 14.15. TM Joona Rauduskoski: Adventista
Ramadaniin – Suomen uskonnolliset juhlat
ma 10.4. klo 14.15. UPIn johtaja Teija Tiilikainen:
Britannian EU-eron vaikutukset Euroopalle.
Ti 11.4. klo 12.30. Veteraanitapaaminen
Palvelukeskuksessa. KI
Ma 17.4. II Pääsiäispäivä. EI ESITELMÄÄ!
Ma 24.4. klo 14.15. Kansallisen veteraanipäivän kunniaksi
Kaaderikuoro esiintyy
Marsalkka Mannerheimin syntymästä 150 vuotta.
Viimeinen päiväkäsky
To 27.4. klo 11.15. Kansallinen Veteraanipäivä, seppelten
lasku, SRK-talolla kaksikielinen hartaus 12.00, kahvitarjoilu
12.30, puheet ja musiikki 13.30, kotiinkuljetus 14.30. KI
Su 30.4. Kuntoutusmatka Viroon Haapsalun Fra Mare
-kylpylään. Katso erillinen ilmoitus!
TOUKOKUU
Ma 8.5. klo 14 Naisjaoston kevätmatinea Länsituulentie 1,
3. kerros (Aavan talo),
kts. Länsiväylä ja ilmoitustaulu. NA
Ti 9.5. klo 12.30. Veteraanitapaaminen Palvelukeskuksessa.
KI
To 11.5. Kevättalkoot Palstarinteellä ja pohjoisen jaoston
johtoryhmän kokous.
To 18.5. Virkistyspäivä Palstarinteellä. Bussikuljetus*) ja
pientä palaa.
*)Reitti; Tapiola Garden 9.00 - Leppävaara 9.15 Karakallio 9.20 - Viherlaakso – Palstarinne
Gardenista tulijat ilmoittautuminen Pertti Sirén puh.
044 030 3142. Muut ilmoittautuminen Vilho Åkerlund puh.
(09) 863 8442 tai 050 303 0712
La 21.5. klo 10.45. Kaatuneiden muistopäivä, seppelten
lasku, kaksikielinen sanajumalanpalvelus, kahvit SRKtalolla. KI
La 21.5. Kuntoutusloma Pärnussa. Katso erillinen ilmoitus!
Ke 31.5. Opastettu käynti Hietaniemen hautausmaan
taiteilijakukkulalla ja sen jälkeen on lounas
ravintola Perhossa. Kuljelus Tapiola Gardenin edestä. Kts.
ilmoitustaulu ja Länsiväylä. Ilmoittautuminen 20.5.17
mennessä Liisa Sihtola puh. 0500 801 510. NA

KUTSU
Espoon Sotaveteraanit ry:n kevätkokoukseen
Espoon Sotaveteraanit ry:n kevätkokous maanantaina 27.3.2017 klo 14.30 alkaen Haukitalossa, Haukilahdenkatu 6, 02170 Espoo
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 §:ssä kevätkokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat sekä vaalivaliokunnan valinta ja mahdollisten kunniajäsenten kutsuminen. Henkilöllisyystodistus mukaan.
Hallitus
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ESPOON SOTAVETERAANIT ry
Talvisodan päättymisen muistotilaisuudet
Maanantaina maaliskuun 13. päivänä
LIPUNNOSTO
klo 09.00 Kulttuurikeskuksen edessä
Puhe Rovasti Antti Rusama

Suomen Kansallisooppera
BALETTI

Seitsemän veljestä
Perjantaina 7.4. klo 19.00

SEPPELEENLASKU
klo 10.00 Tuomiokirkon sankarihaudoilla

Kuuluu SUOMI 100 -juhlavuoden ohjelmistoon.
Hinta: Tammenlehväveteraani 25 €, eläkeläinen 55 €.
Varaukset viimeistään 20.2. Lotta Riisalo 050 3699 550

MUISTOJUHLA
klo 18.00 Tapiolan kirkossa
Puhe Kenttäpiispa emeritus Hannu Niskanen

Kuntoutusmatka

TUMMA ASU
TAMMENLEHVÄ JA ISOT KUNNIAMERKIT
TERVETULOA

TAPIOLA SINFONIETTAN ILTAPÄIVÄKONSERTIT
KEVÄÄLLÄ 2017
torstai 23.3. klo 14.00
Nuoret virtuoosit
kapellimestari Tung-Chieh Chuang
lahjakas suomalainen sellisti Jonathan Roozeman
säveltäjät: Mendelssohn, Dvorák
Hinta: Tammenlehväveteraanit 16 €, eläkeläiset 18 €
Varaukset viimeistään 7.3. Anna-Liisa Laurila 050 563 7799

KEVÄÄN 2017 MAANANTAIESITELMÄT
TAPIOLAN PALVELUKESKUKSESSA klo 14.15
20.2.
27.2.
6.3.
13.3.
20.3.
27.3.
3.4.
10.4.
17.4.
24.4.
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FT Risto E.J. Penttilä: Mikä on länsi?
Tj Erkki Pärssinen: Yrittäjyys Espoossa
Tutkijatohtori Hanna Smith: Venäjä tänään
FT Tiina Raevaara: Uskomushoidot ja Lääketiede
Talouspäällikkö Pertti Rosila: Tuhlaako Eduskunta
kaikki rahat
KEVÄTKOKOUS Haukitalossa. Katso erillinen
ilmoitus!
TM Joona Rauduskoski: Adventista Ramadaniin –
Suomen uskonnolliset juhlat
UPIn johtaja Teija Tiilikainen: Britannian EU-eron
vaikutukset Euroopalle
II Pääsiäispäivä
Kansallisen veteraanipäivän kunniaksi Kaaderikuoro esiintyy.
Marsalkka Mannerheimin syntymästä 150 vuotta.
Viimeinen päiväkäsky

Viroon Haapsalun Fra Mare -kylpylään
30.4.-6.5. sunnuntai-lauantai
TAMMENLEHVÄVETERAANIT ETUSIJALLA,
ILMOITTAUTUMISET viimeistään 1.3.
Anna-Liisa Laurila puh. 050 563 7799.
TERVETULOA MUKAAN

Naisjaoston järjestämä perinteinen

Kevätmatinea
maanantai 8.5.2017 klo 14
Palvelukeskus, Länsituulentie 1, 3. kerros (Aavan talo).
Katso lähempänä Länsiväylä ja ilmoitustaulu.
TERVETULOA

Kuntoutusloma
Pärnussa 21.-27.5.
Tervetuloa RS, RP ja MR -veteraanijäsenemme sekä
puoliso- ja leskijäsenemme kuntoutus- ja virkistyslomalle
Viron kesäpääkaupunkiin Pärnuun, Medical Spa Estoniaan
(ent. Puistotalo).
Mahdollisia jäännöspaikkoja voivat tiedustella myös
muut yhdistyksemme jäsenet.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 3.4. mennessä
Helena Luukkonen puh. 050 593 3751 tai
helena.luukkonen@elisanet.fi
Kansallisoopperan ja -baletin yhteinen

KALEVALANMAA
Lauantaina 25. marraskuuta klo 14.00.
Kuuluu SUOMI 100 -juhlavuoden ohjelmaan. Suursatsaus
on järkälemäinen teos
Suomen historiasta ja tulevaisuudesta.
Hinta eläkeläisiltä on 78 euroa. Edullista sotaveteraanihintaa ei ole tähän juhlaesitykseen.
Sitovat varaukset 27. helmikuuta mennessä, Lotta Riisalo
050 3699 550

ESPOON SOTAVETERAANIT ry

Espoon Sotaveteraanit ry:n tukimuodot 2017
Kuntoutusneuvoja Pertti Sirén, puh. 044 030 3142
Korvausanomukset Helena Luukkonen, Puolikuu 5 B 13, 02210 ESPOO puh. 050 593 3751
Tukimuodot ja tukiin oikeutetut
Fysikaalinen avokuntoutus: Lääkärin lähetteellä saadusta avokuntoutuksesta korvataan tunnuksen RS, RP ja MR
omaaville sotaveteraaneille käytettävissä olevan määrärahan sallimissa rajoissa. Itse maksetusta laskusta tulee selvitä
Kelan taksojen mukainen korvaus. Jäännössummasta voi tehdä korvausanomuksen ja postittaa sen sosiaalijaoston rahastonhoitajalle Helena Luukkoselle ylempänä annettuun osoitteeseen.
Ilman lääkärin lähetettä saadun avokuntoutuslaskun loppusummasta vähennetään oletettua Kela-korvausta 10%:ia.
Lääkekorvaukset: Tarkoitukseen on varattu määräraha, mikä marras-joulukuussa 2017 jaetaan niiden RS, RP ja MR
veteraanijäsenten kesken, joille Kansaneläkelaitos ilmoittaa kirjeellään vuoden 2017 aikana lääkkeistä maksetun omavastuun täyttyneen.
Merkitkää pankkitilinne numero korvaushakemuksiinne!
Siivous- ym. avustajatoiminta
RS, RP, MR: Kun veteraani on käyttänyt kokonaan Espoon kaupungin välittämät, valtion myöntämät
kotona selviytymiseen tarkoitetut tuet, voivat Espoossa ja Kauniaisissa asuvat veteraanijäsenemme
saada 4 kpl/vuosi yhdistyksen samaan tarkoitukseen myönnettäviä 40 €:n arvoisia maksusitoumuksia.
Puolisojäsenet (PJ): saavat 4 kpl/vuosi 40 €:n arvoisia maksusitoumuksia käytettäväksi jalkahoitoihin tai hierontoihin.
Perheen leskijäsenet (PLJ): saavat 10 kpl/vuosi 40 €:n arvoisia maksusitoumuksia käytettäväksi oman harkintansa
mukaan siivouspalveluun, jalkahoitoihin tai hierontoihin.
Tilaukset: Kristiina Haukilahti puh. (09) 452 5721, ma - to klo 9.00–14.00.
Lue ja säilytä maksusitoumusten käyttöohjeet!

Espoon kaupungin palvelut, tunnuksen omaaville sotaveteraaneille 2017
Espoon sosiaali- ja terveystoimi, veteraanipalvelut, PL 2311, 02070 Espoon kaupunki
Kuntosuunnittelijat, puh. (09) 816 42380, ma - to klo 12.00 – 13.00
Palvelut: Maksuton poliklinikkakäynti Jorvin ja Oma lääkärisi Iso Omenassa, avo- ja laitoskuntoutusta vuosittain, 6
kertaa vuodessa jalkahoitoa á 45 €, silmälasien hankintaan 100 €/vuosi, ilmainen hammashoito, maksuvapaus terveyskeskus maksuista, maksuton joukkoliikenne, kaupungin uimahallien ja kuntosalien maksuton käyttö, ilmaiset parkkipaikat
määrätyillä alueilla.
Muista merkitä veteraanipalveluun lähetettäviin alkuperäisiin kuitteihin nimesi, osoitteesi ja pankkitilisi numero.
Kotihoitopalvelut: Valtion vuoden 2017 talousarvioon on varattu määräraha sotaveteraanien kotona selviytymisen
tukemiseksi. Espoossa määräraha osoitetaan mm. siivous- ja ikkunanpesupalveluun sekä esim. lumi- tms. pihatöiden
teettämiseen. Kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kotihoitoyksikkö lähettää hakulomakkeet ja ohjeet kotiosoitteella
jokaiselle valtion rahoitettavaan tukeen oikeutetulle.
Lisätietoja arkisin puh. (09) 816 33 333 klo 9.00-15.00.

Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry:n yhteystiedot löydät piirin sivulta!
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Presidenttipari haluaa
onnitella
100 vuotta täyttäviä
suomalaisia
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö haluaa puolisonsa Jenni Haukion kanssa lähettää onnittelut niille suomalaisille, jotka
täyttävät 100 vuotta Suomen juhlavuoden aikana. Syntymäpäiväänsä viettävien selvittämiseksi tasavallan presidentin kanslia
toivoo syntymäpäiväsankareiden, heidän omaistensa tai läheistensä ottavan yhteyttä tasavallan presidentin kansliaan.
100 vuotta tänä vuonna täyttävän tai täyttäneen yhteystiedot voi lähettää kansliaan täyttämällä verkkosivuilla olevan lomakkeen tai kirjeitse. Kirjeitse lähetettävissä tiedoissa on mainittava seuraavat asiat: 100 vuotta täyttävän tiedot: etunimi
(virallinen) ja mahdollinen kutsumanimi, sukunimi, syntymäaika, syntymäpaikka (jos tiedossa), asuinpaikkakunta, osoite,
johon onnittelu toivotaan lähetettävän. Tietojen lähettäjän tiedot: etunimi, sukunimi, sähköposti, asuinpaikkakunta, suhde
onniteltavaan (sukulainen, tuttava ym.). Lomakkeen osoite: http://presidentti.fi/satavuotiaat
Postiosoite:
Tasavallan presidentin kanslia / satavuotiaat, Mariankatu 2, 00170 Helsinki

Suomen Sotaveteraaniliiton 60-vuotisjuhlavuoden 2017 tapahtumia
Perjantaina 29.9. klo 11.00 suoritetaan seppeleenlasku kaikilla Helsingin,
Espoon ja Vantaan sankarihaudoilla.
Seuraavassa lehdessä on tilaisuuksien
tarkempi ohjelma.
Perjantaina 29.9. klo 13.00 on
Liiton 60-vuotisjuhla Helsingin Messukeskuksessa. Seuraavassa lehdessä
on tarkemmat ohjeet pääjuhlaan ilmoittautumisesta.

Sotaveteraaniliiton 60-vuotisjuhlavuoteen liittyen, kiitoksena ja kunnianosoituksena, tavataan syksyn aikana
jokainen piirin ja jäsenyhdistysten tun-

nuksenomaava veteraanijäsen. Tähänkin palaamme seuraavassa numerossa
tarkemmin.

Suomi 100 vuotta, kiitoksia veteraanit!
Twinputki Oy

Sun Chemical Oy

Malmin Optiikka

Teoteam Medical Service –
sairaalakalusteiden huolto

Herttoniemen Seurakunta

Säätölaitehuolto Oy
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Me laulamme kunnes meille lauletaan!
Helsingin Sotaveteraanikuoro juhlisti
30-vuotista taivaltaan juhlakonsertilla 22.
tammikuuta Temppeliaukion kirkossa.
Kuoroa johti professori Reijo Pajamo.
Yleisö täytti kirkkosalin jo hyvissä ajoin
ennen konsertin alkua. Juhlassa esiintyivät myös Espoon Sotaveteraanikuoro
johtajanaan Kai Vahtola sekä sopraano
Katri Paukkonen. Säestyksestä vastasi
urkutaiteilija Tapani Tiitu. Juhlapuheen
piti valtioneuvos Riitta Uosukainen.
Kuoron puheenjohtajanakin toiminut
Heikki Mälkki esitteli mieleenpainuvasti
kuoron pitkän taipaleen merkkipaaluja.
Kuoro on perustettu tammikuun lopulla
1987 ja perustamisvaiheessa kuoroon
liittyi heti 30 laulajaa. Suurimmillaan
kuorossa on laulanut 107 tammenlehväveteraania ja kaikkiaan kuoron riveissä on
ollut 169 veteraania. Kuoro on esiintynyt
noin 800 kertaa – veteraanihautajaisista Tasavallan presidentin tilaisuuksiin.
Ulkomaan konserttimatkoja kuoro on
tehnyt kaikkiaan 12, aina USA:ta ja
Kanadaa myöten.
Kuoron rivit ovat vuosien saatossa
harvenneet, enää kuorossa on 14 tammenlehvän laulajaa. Kuoro kokoontuu
edelleen viikoittain lauluharjoituksiin ja
tänä itsenäisyyden juhlavuonna 2017 on

kalenterissa useita esiintymisiä.
Heikki Mälkki totesi, että laulamisen
lisäksi kokoontumisista on tullut tärkeitä
sosiaalisia, yhteishenkeä ja yhteenkuu-

luvuutta lujittavia tapahtumia: ”Me laulamme kunnes meille lauletaan.”
Jatkuu sivulle 28

Valtioneuvos Riitta Uosukainen painotti juhlapuheessaan laulun ja
musiikin merkitystä historiassamme.

Juhlakonsertissa oltiin laulunjohtaja Risto Pajamon johdolla täydellä miehityksellä.
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Jatkoa sivulta 27

Kuoron naistoimikunnan järjestämällä 30-vuotisjuhlalounaalla Sotaveteraaniliiton puheenjohtaja Erkki Heikkinen luovutti kuorolle liiton korkeimman huomionosoituksen, pienoislipun vapaudenristin nauhoin. Lipun vastaanotti kuoron puheenjohtaja Pentti Paavola, vasemmalla kuoron naistoimikunnan puheenjohtaja Irma Lehtimaja. Kuva Aulis Nyqvist.

Kalevalan kansa ja kaksi valtakuntaa
Meillä suomalaisilla on Kalevala, suuri kansalliseepoksemme. Kalevalalla
on ollut tärkeä merkitys suomalaisen
kansallistunteen herättäjänä. Kalevalan
runot kerättiin Karjalasta, itäisen rajan
molemminpuolisilta alueilta. Nämä alueet
muodostivat yhtenäisen etnisen ryhmän,
jolla oli sama kieli. Kansakuntien väliltä ei tosin juuri muuta yhtäläisyyttä
löytynyt.
Ruotsin vallan aikana Suomi länsimaistui. Suomalaiset kastettiin melko
myöhään kristinuskoon, ja heistä tuli
luterilaisia. Venäjän Karjala on kuulunut tsaarin valtakuntaan. Karjalaiset
ovat syvästi uskonnollisia ortodokseja
ja aina kunnioittaneet Venäjän kirkkoa.
Länsimaisuus on ollut vierasta ja nähty
jopa pahana asiana. Ruotsia vastaan on
käyty erilaisia sotia, joissa suomalaiset
ovat olleet mukana.
Jatkosodassa Itä-Karjalan valloitus
ei ollut puhdas sotilaallinen operaatio.
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Paljon oli mukana kalevalahenkistä
ajattelua yhdistää suomenkieliset alueet
yhdeksi, suomenkieliseksi Karjalaksi.
Vastassamme oli kova luonto pakkasineen ja valtavine erämaineen. Myöskään
väestö ei tuntenut Suomea uudeksi isänmaakseen. Olosuhteiden ankaruuden sain
kokea henkilökohtaisesti helmikuussa
1942. Olimme valtaamassa yöllä 30
asteen pakkasessa Muurmannin radalla
Krivin asemaseutua. Hyökkäyksemme
oli pysähtynyt venäläisten avaamaan
kivääri- ja kranaattituleen. Hangessa
maattiin ja katseltiin kuun valaisemaa
maisemaa. Kuu tuntui valtavalta, uskomattoman suurelta. “Auta meitä, hyvä
rakas kuu”, anelin itsekseni maatessani
hangessa. Mutta mitä tapahtuikaan?
Kuu puhutteli minua: “Jos palelette,
se on oma vikanne. Miksi olette tulleet
tänne rikkomaan erämaamme rauhaa?
Kuolette tänne! Kiristämme pakkasta,
ja jäädytte patsaiksi.” Uhkaus melkein

toteutui seuraavan vuoden tammikuussa,
kun vihollinen ampui minua kaulaan ja
luoti lävisti oikean keuhkoni. Kaulasta
pulppuava veri värjäsi valkoisen lumen
kirkkaanpunaiseksi, samanväriseksi kuin
silloinen Venäjän lippu.
Sodalla ratkaistiin, kenelle kuuluu
Kalevalan alkujuurien perinnerikkaimmat seudut.
Suomen kansa on kiitollinen ja ylpeä
kansalliseepoksestaan Kalevalasta. Se
muistuttaa meitä rikkaasta kulttuuriperinteestä ja tuo venäjänpuoleiset karjalaiset sukulaiskansaksemme. Maailma
on kuitenkin osoittanut sodillaan, ettei
kielellisellä yhteydellä ole painoarvoa.
Kielellisen yhteyden tunnuksena meillä
suomalaisilla on joka tapauksessa arvokas
eepoksemme. Sitä perinnettä eivät enää
mitkään sodat voi tuhota.
Jaakko Estola

SUOMI 100 V
KIITOKSIA VETERAANIT

Kuntarahoitus Oyj
PL 744, 00101 Helsinki

Arkkitehtitoimito Arknova Oy
Arkadiankatu 21 A 5, 00100 Helsinki
P. 09 406 200

Malminkaari 12, 00700 Helsinki

Arkkitehtitoimisto
Stefan Ahlman Arkitektbyrå Oy
Kalevankatu 18,00100 Helsinki
Puh. 020 7579 911

E M Pekkinen Oy
PL 36, 02920 Espoo
Puh. 09 849 4070
www.empekkinen.fi

Mikromafia
Kalevankatu 42,00180 Helsinki
Puh. 010 8326 486
www.mikromafia.fi

Lakiasiaintoimisto Kari Uoti Oy
Itälahdenkatu 15-17, 4 krs, 00210 Helsinki
puh. 050-0500 000, www.oikeus.pro

Henki-Fennia
Televisiotie 1, 00240 Helsinki

DSV ROAD OY
Tulkintie 29, 01740 Vantaa
Puh. 020 7388 388
www.fi.dsv.com

Tekniikan edistämissäätiö TES
www.tekniikanedistamissaatio.fi
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PÄHKINÖIDEN
RATKAISUA

Vänrikki

Mielosen
probleema
Selaillessani vanhoja lehtiä yllätyin eteeni
tulleesta kuvasta. Kuvassa oli lumen koristama hautamuistomerkki. Minuun tuo muistomerkki tekee suuren vaikutuksen, mutta
pölyyntyvät aivoni eivät pysty sanomaan,
että missä tuo muistomerkki sijaitsee.
Rakkaat veteraanisisaret ja -veljet, samalla
kun toivotan Teille onnentäyteistä Itsenäisyyden juhlavuotta 2017, niin pyydän apuanne tämän minua vaivaavan probleeman
selvittämiseksi.



Vastaukset



Lähetä ratkaisusi tämän numeron tehtäviin
piirin toimistoon 20.4.2017 mennessä, osoitteella Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri,
Mannerheimintie 93 A, 00270 Helsinki.
Arvomme oikein vastanneiden kesken lahjakortit.

Voittajat
Onnetar suosi lehdessä 4/2016 olleiden
pähkinöiden osalta seuraavia: Sudokussa
Ritva Hämäläistä ja Mielosen Leif Markiota. Kuvassa oli Carl Ludvig Engelin 1826
suunnittelema Helsingin kirkkopuistossa
sijaitseva Vanha Kirkko.
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LOT TA
SVÄRD
SÄÄTIÖ

Tarjoamme veteraaneille
laitos-, päivä- ja
avokuntoutusta.

LOTTAMUSEO
KUNTOUTUSTA
VUOKRA-ASUNTOJA
AVUSTUSTOIMINTAA

Elää tätä päivää,
ajan hengessä.
www.lottasaatio.fi

www.lottamuseo.fi

Tervetuloa Oulunkylän
kuntoutussairaalaan!
Käskynhaltijantie 5, 00640 Helsinki
Puh. (09) 752 712

www.okks.fi

HELSINGIN SEUDUN SOTAVETERAANI
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