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Fysioterapia helposti kotiin:
”Jokainen voi tehdä jotakin”
L

iikkuminen on tärkeää kaikille, mutta aivan erityisen
tärkeää se on silloin, kun ikää
on jo ehtinyt kertyä.
– Jokainen voi tehdä
jotakin. Pienikin aktiivisuuden
lisääminen on hyvästä, ja
lihasvoimia voi harjoituttaa
missä tahansa iässä, kertoo
Stellan vastaava fysioterapeutti Anu Ravanne.
Jos liikkumisessa on haasteita tai kaipaa apua liikunnan
aloittamiseen, kannattaa
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pyytää Stellan fysioterapeutti
kotikäynnille. Se onnistuu helposti ilman lääkärin lähetettä.
– Kotona tehtävässä
fysioterapiassa pystymme
hyödyntämään kodin ominaisuudet helposti ja ottamaan
ne huomioon itsenäisen
harjoittelun suunnittelussa.
Silloin aktiivisuudesta tulee
luonnollisempi osa arkea. Me
hoidamme ihmisen toimintakykyä ja kotona pärjäämistä
kokonaisuutena, Anu sanoo. Ŷ

5 Fysioterapeutin kotikäynti pääkaupunkiseudulla
94 €/h. Kela-korvaus lääkärin lähetteellä

Tilaa fysioterapeutti kotikäynnille

010 633 8585
tai stella.ﬁ
Puhelun hinta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min
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Mieleeni palautui tätä pääkirjoitusta tehdessäni viime vuoden keväällä käyty
keskustelu sotaveteraani Leifin kanssa. Kerroin hänelle, että veteraanijärjestöjen
tavoite on edelleen saada kaikille veteraaneille yhtäläiset kotipalvelut. Leif totesi
tähän ”Näkis vaan sen päivän”. Se päivä koitti kuluvan vuoden tammikuun 18.
päivänä. Silloin vahvistettiin laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun
lain muuttamisesta. Tämä laki tuo sotainvalidien ja muiden veteraanien
kotipalvelut 1.11.2019 lukien yhdenvertaiseen asemaan. Valitettavasti Leif ei
ehtinyt tätä päivää näkemään, sillä hän sai kutsun viimeiseen iltahuutoon viime
vuoden syksyllä.
Veteraanit olivat epätasa-arvoisessa asemassa asuinkunnasta riippuen. Viime
vuonna veteraania kohti käytetty kotona asumista tukevien palveluiden
määrärahan määrä vaihteli suuresti kuntien kesken. Vähimmillään käytettiin
alle 2.000 euroa ja enimmillään lähes 18.000 euroa. Pääkaupunkiseudun kunnat
kuuluivat valitettavasti alle 2.000 euroa käyttäneiden kuntien joukkoon. Vaikka
tilasto ei kerro kaikkea, antaa se kuitenkin luotettavan kuvan, mitkä kunnat
olivat toteuttaneet palvelut veteraanien palvelutarpeen kartoituksen perusteella.
Sotainvalidia kohti käytetty vastaava rahamäärä oli kunnissa keskimärin runsaat
12.000.
Vuosien ajan Valtiokonttori on korostanut, että veteraanien kotona asumista
tukevien palveluiden pitää perustua palvelutarpeen kartoitukseen. Osa kunnista
on tähän asti jakanut määrärahan tasan veteraanien kesken ja tarjonnut vain
tiettyjä palveluita. Todennäköisesti veteraaneille ja omaisille on syntynyt
kuva, että veteraanit ovat oikeutettuja vain tiettyihin palveluihin ja tiettyyn
rahamäärään palvelutarpeesta riippumatta.
Lainmuutos tuo palvelut lakisääteisiksi 1.11.2019, jolloin kunnan on järjestettävä
tarpeelliset palvelut. Määräraha muuttuu samalla arviomäärärahaksi, jolloin
kuntien ei tarvitse kantaa huolta rahan riittävyydestä. Huomattava muutos on
myös, että omaishoidon tuki korvataan jatkossa kokonaan, myös lääkinnällistä
kuntoutusta voidaan korvata. Korvattavien palveluiden sisältö pysyy ennallaan.
Uusi laki ei tuo muutoksia veteraanikuntoutukseen.
Marraskuun alkuun on pitkä aika. Kunnilla on velvoite tehdä siihen mennessä
veteraanien palvelutarpeen kartoitukset ja niiden perusteella yksilölliset
palvelusuunnitelmat. Kartoitukset on syytä aloittaa heti vuoden alusta.
Tammikuusta lokakuuhun eletään vanhan ohjeistuksen mukaisesti, kuitenkin
niin, että Valtiokonttorin jakama määräraha on huomattavasti suurempi kuin
edellisvuonna. Tämä mahdollistaa sen, että heti vuoden alusta palvelut voidaan
toteuttaa veteraanin tarpeeseen perustuen ja yksilöllisen palvelusuunnitelman
mukaisesti.
Samalla kun toivotan hyvää alkanutta vuotta, kehotan veteraaneja ja omaisia
olemaan aktiivisia veteraanipalveluissa.
Palvelutarpeen kartoitus on perusta saada
tarvittavat kotipalvelut!

Kansi
Helsinkiä pommitettiin heti
talvisodan alussa, kuvassa
tulipalo Abrahaminkadun ja
Lönnrothinkadun kulmassa 30.
marraskuuta 1940. SA-Kuva.

Toiminnanjohtaja
Rauno Loukkola
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Piirissä tapahtunutta

Ressun peruskoulun 8. luokan oppilaat vierailivat 28.11.2018 sotaveteraanien luona. Oppilaat olivat valmistelleet ohjelman
ja toivat tullessaan kahvit ja piparit. Parasta antia oli kuitenkin keskustelut sotaveteraanien kanssa.

Talvisodan alkamisen muistotilaisuudessa 30.11.2018 seppeleen laskivat vasemmalta Helsingin turvallisuuspäällikkö Matti
Koskinen, apulaispormestari Sanna Vesikansa, Kaartin Jääkärirykmentin komentaja eversti Petteri Tervonen ja rintamaveteraanit Karri Wichman ja Kyllikki Ihalainen.
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Helsingin Sotaveteraanikuoron ja Viipurin Lauluveikkojen perinteinen Itsenäisyyspäivän aaton kirkkojuhla Temppeliaukion
kirkossa vietettiin 5.12.2018. Enimmillään Sotaveteraanikuorossa on ollut yli sata tammenlehvälaulajaa, enää paikalle jaksoi
tulla yhdeksän. Laulu soi silti upeasti yksiäänisenäkin.

Vantaalla Itsenäisyyspäivänä järjestettiin kunnianosoitus seppeleenlaskuineen Pyhän Laurin kirkon sankariristillä. Kuvassa
vas. Reijo Söderberg, Matti Passi ja Niilo Veikkolainen. Kuva Esa Järveläinen.
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Virossa juhlistettiin Suomen itsenäisyyspäivää 6.12.2018 monipuolisesti. Päivä alkoi seppeleenlaskulla Metsäkalmiston hautausmaalla Suomen poikien muistomerkille. Mukana olivat Suomen pojat vasemmalta Oliver Tamsalu, Manivald Sahkai ja
Jaanus Jahiloo.

Suomen Suurlähetystössä järjestettiin Itsenäisyyspäivän juhlat. Suomen pojat olivat kunniavieraina. Kuvassa vasemmalta
Suomen poika Valdeko Raig, Suomen poika Artur Roopalu, suurlähettiläs Timo Kantola, Suomen poika Manivald Sahkai,
Viron perinneyhdistyksen johtokunnan ja Viron parlamentin jäsen Henn Pölluaas.
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Helsingin yliopiston juhlasalissa pidettiin totuttuun tapaan itsenäisyyspäivänä kansalaisjuhla 6. joulukuuta. Juhlan järjestäjiä
olivat helsinkiläiset veteraani- ja reserviläisjärjestöt. Kuva KK.

Kaaderilaulajat esittivät kuorolaulua everstiluutnantti Matti Ahtiaisen johdolla. Ohjelmassa olivat Jääkärien marssi, Sillanpään
marssilaulu ja Suomen Laulu. Kuva KK.
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Kuvassa Pääkaupungin Karjalaiset Nuoret esittävät kansantanssia itsenäisyyspäivän kansalaisjuhalssa, ohjaajakoreografeina
Rami Meling ja Saara Päyri. Tanhu oli vaativan näköistä monine eri kuvioineen ja poikkeuksellisen pitkä. Kuva KK.

Anni Grundström piirin sosiaalineuvojaksi
Anni on koulutukseltaan sosionomi ja
hänen sosiaalialalle painottunut työuransa
on monipuolinen ja laaja-alainen. Viimeiseksi työpaikaksi jäi Sotaveteraaniliitto,
josta Anni jäi eläkkeelle 2018. Anni aloitti
Sotaveteraaniliiton projektisihteerinä toukokuussa 1997 ja hän käynnisti sotaveteraanipiirien sosiaalineuvojaverkoston
ja hänet nimitettiin sosiaalisihteeriksi
johtamaan tätä liiton ydintoimintaa. Runsaan 20 vuoden aikana Annista kouliintui
veteraaniasioiden ehdoton tietopankki.
Hän on ollut keskeisesti vaikuttamassa
Sotaveteraaniliitossa veteraanien, heidän
puolisoidensa ja leskiensä tuki- ja toimeentuloasioissa. Annin ammattitaitoa
on käytetty myös laajalti hyväksi veteraanien tukiasioita kehitettäessä, mm
Valtiokonttorin ja ministeriön toimesta.
Anni on monelle tämänkin lehden lukijalle entuudestaan tuttu. Piiri on erityisen
tyytyväinen saadessaan Annin sosiaalineuvojakseen.
Anni paneutuu työtehtävissään erityisesti kuluvan vuoden marraskuussa
tulevan ns. veteraanilain haasteisiin.
Lisäksi veteraanien puolisoiden ja leskien
avustustoiminta on ”työlistalla”. Anni on
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myös kehittämässä uutena työmuotona
diakonialuonteista tukitoimintaa veteraaneille heidän puolisoilleen ja leskille.
Erityisesti tämän asian tiimoilta Anni
odottaa yhteydenottoja.
Anni tulee mielellään tekemään kotikäyntejä, joiden aikana voidaan rauhassa
pohtia palvelutarvetta ja erilaisia tukimuotoja. Anniin saakin parhaiten yhteyttä

soittamalla hänelle. Ellei hän pysty sillä
hetkellä vastaamaan, niin soittopyyntöön
hän vastaa heti kun mahdollista.
Tiistaina 12.3.2019 klo 12.30 piiri ja
Anni järjestävät kahvikeskustelutilaisuuden edellä olevista asioista palvelutalo Folkhälsanissa. Kahvitarjoilun
takia tilaisuuteen on ilmoittauduttava
7.3.2019 mennessä piirin toimistoon.

Helsinkiläiset sankarihautausmaat

osa 3

Pitäjänmäen sankarihautausmaa

Pitäjänmäen sankarihautausmaa sijaitsee Espoon Mäkkylässä Helsingin
välittömässä läheisyydessä, osoitteessa
Sotarovastintie 7. Sankarihautausmaaksi
alue tuli vuonna 1940.
Kun ensimmäiset pitäjänmäkeläiset
olivat kaatuneet talvisodassa syntyi
Pitäjänmäen silloisen suojeluskunnan
johtomiesten keskuudessa ajatus, että
paikkakunnalle on perustettava oma
sankarihauta. Helmikuussa 1940 oli jo
kiire, sillä kaksi sankarivainajaa odotti
hautaamista Pitäjänmäen rautatieasemalla.
Sopivaa hautapaikkaa etsittiin Pitäjänmäen kyläkirkon välittömästä läheisyydestä nykyisen Henrikintien ja
Kyläkirkontien kulmauksesta, mutta
paikan maapohja todettiin huonoksi ja
paikka ahtaaksi. Kaunis, hiekkainen
rinnepaikka löytyi Mäkkylän kartanon
mailta. Asutustakaan ei ollut paikan
välittömässä läheisyydessä. Lupa sankarihautausmaan perustamiseen saatiin
Maataloushallitukselta.
Vasta 1940-luvun lopulla kun Mäkkylän kartanon maita lohkottiin rintamiestonteiksi kävi ilmi, että sankarihautausmaa oli väärän kunnan, Espoon, puolella.
Vuodesta 1951 alue on ollut Helsingin
kaupungin hoidossa. Hautausmaalla lepää
20 pitäjänmäkeläistä sankarivainajaa, jotka ovat kaatuneet vuosina 1940-1944.

Talvisodan ja jatkosodan soturit muistomerkissä.
Vuosien varrella sankarihauta-alue on hakattu kohokuva, joka esittää kahta
pääsi rappeutumaan. Puinen aita alkoi hartauteen polvistunutta sotilasta. He
lahota ja samoin haudoilla olleet ristit. ovat talvi- ja jatkosodan henkilöitymiä.
Pitäjänmäen seurakunnan kappalainen Kypärään ja talviasuun sekä lumiviittaan
Toivo Seppälä teki vaimonsa kanssa sonnustautunut soturi viittaa 1939-1940
aloitteen muistomerkin saamisesta hau- käydyissä taisteluissa kaatuneisiin ja
tausmaalle. Varat kerättiin kansalaiske- asepuku malli 36:n pukeutunut soturäyksellä. Muistomerkin tekijäksi saatiin ri muistuttaa jatkosodan menetyksistä.
Konalassa asuva kuvanveistäjä, professori Muistomerkissä on teksti Pro Patria
1939-1945 ja se paljastettiin 19.5.1968.
Viljo Savikurki.
Vuonna 1968 veistetyssä reliefissä on Muistomerkki ja hautojen nimilaatat ovat
kaksi polviasentoon laskeutunutta soti- Vehmaan punaista graniittia.
lasta. Vaakatasossa lepäävän kiven päälle

Professori Viljo Savikurjen Pitäjämäen sankarihautausmaan muistomerkki.
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Jäsenpa
Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri

Sotaveteraanipiiri veteraanin,
puolison ja lesken rinnalla!
Me olemme Sinua varten. Toimistomme sijaitsee ns. lottatalossa,
ravintola White Ladyn vieressä osoitteessa Mannerheimintie 93 A

Toiminnanjohtaja
Rauno Loukkola
050 441 4703

Piirisihteeri
Sinikka Watjus
050 441 4704 (toimisto)

Sosiaalineuvoja
Anni Grundström
040 822 3998

toiminnanjohtaja.hssvp
@kolumbus.ﬁ

piirisihteeri.hssvp
@kolumbus.ﬁ

anni.grundstrom
@sotaveteraaniliitto.ﬁ

• jäsenasiat

• avustusasiat

• jalkahoidot, hieronnat

• kotikäynnit

• ilmoittautumiset

Meidät tavoittaa;
• toimistolta arkisin
(ma – to) klo 9.00 – 14.00
• puhelimella (toimisto)
arkisin klo 9.00 – 12.00
• sähköpostilla

Postiosoitteemme on;
Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri
Mannerheimintie 93 A
00270 Helsinki

Kotisivumme löytyvät osoitteesta: sotaveteraanipiirihelsinki.ﬁ
Facebookissa olemme osoitteessa: facebook.com/hssvp
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palvelut
Kotikäynti; tarvitsetko apua, onko Sinulla huolia?
Jos tunnet, että tarvitset apua ja tukea, etkä tiedä miten edetä asioiden kanssa, soita
Anni Grundströmille ja sovi kotikäynnistä. Anni auttaa asioiden selvittämisessä ja yhdessä voimme hakea tilanteeseen ratkaisua. Myös omaiset voivat olla yhteydessä ja sopia
tapaamisesta.

Avustaja kotiin
Piirillä on sopimus palvelutuottajan kanssa jäsenille annettavasta henkilökohtaisesta
avusta. Henkilökohtainen avustaja on apuna kodissa ja sen ulkopuolella. Avustajat on
tehtäviinsä perehdytettyjä. Palvelusta perimme pienen asiakasmaksun.
Henkilökohtainen apu sisältää seuraavia tehtäviä;
• Hygieniaan liittyvät tehtävät; kynsien leikkaaminen, hiusten kampaaminen ja laitto,
parranajo. Pukeutumisessa sekä riisuutumisessa avustaminen, peseytymisessä avustaminen.
• Ruokailu ja ravitsemus; aterioiden valmistus ja / tai lämmittäminen, asiakkaan avustaminen syömisessä ja juomisessa. Keittiön pienet siistimistyöt.
• Kodinhoidollinen apu; roskien vienti, vuodevaatteiden vaihto, sängyn petaaminen,
imurointi, kevyt kodin järjestely, kukkien kastelu.
• Liikunnallinen apu: avustaminen
ulkoilussa.
• Muut palvelu; asiointi- ja saattoapu, seurustelu, lehtien lukeminen.

Apua yksinäisyyteen, ulkoiluun
ja asiointiin
Piirillä on Helsingin kaupungin kanssa yhteistyöhanke nuorten saamisesta
ikäihmisten avuksi. Nuoret ovat tavallisia
helsinkiläisiä nuoria. He ovat eri-ikäisiä ja
tulevat eri kulttuureista. Heitä yhdistää halu
työskennellä ikäihmisten auttamiseksi. ja
saavat samalla tärkeää kokemusta. Saat
seuraksesi nuoren, joka käy luonasi sopimuksen mukaan. Käyntejä voi olla esimerkiksi kerran viikossa noin 2–3 tuntia kerrallaan. Nuoren käydessä ulkoillaan, voidaan
matkata yhdessä eri virkistystilaisuuksiin,
juodaan kahvit, käydään kaupassa tai ihan
vain jutellaan ja vaihdetaan kuulumiset.
Toiminta tapahtuu Sinun ehdoillasi ja on
Sinulle maksutonta.

11

Jäsenpalvelut
Avustuksia
Piiri tukee jäseniään avustuksilla. Avustuksia voi saada;
• suuriin sairauden- ja terveydenhoitomenoihin tai lääkekuluihin
• silmälasien ja erilaisten turvalaitteiden hankintaan
• kotona asumista tukeviin toimiin
• kuljetuskustannuksiin (taksimatkoihin)
• ikkunapesuun sekä asunnon suursiivouksiin
Piiristä saat lomakkeen, jolla avustusta voit hakea.

Asuntoasiat
Piirillä on Oulunkylässä kaksi Sotaveteraanitaloa ja Herttoniemessä kettutien
palvelutalo. Lisätietoa saat isännöitsijätoimisto Kiinteistöharmonia Oy:n asiakaspalvelusta, puhelin 020 752 8441.

Asuntojen korjausavustus
Veteraaneilla ja heidän leskillään on mahdollista saada avustuksia asuntojen
korjaamiseen. Vanhustyön Keskusliiton 15 alueellista korjausneuvojaa ovat
käytettävissä kaikissa asunnon muutos- ja korjaustöitä koskevissa asioissa.
He auttavat tarvittaessa muutostöiden kartoittamisessa, suunnittelussa ja korjausavustusten hakemisessa. Heidän palvelunsa ovat maksuttomia, mutta tehtävä työ ja tarvikkeet maksavat normaalisti. Usein tarpeellisia muutostöitä ovat
mm. pesutilojen muuttaminen käyttökelpoisiksi ja portaiden tai turvakaiteiden
uusimiset ja asentamiset. Avustuksilla on jatkuva haku. Korjausneuvojien yhteystiedot löytyvät www.vtkl.ﬁ tai Jukka Laakso, korjausneuvonnanpäällikkö,
puh. 040 502 3807.

Virkistystoiminta
Piiri järjestää retkiä ja erilaisia virkistystilaisuuksia jäsenilleen. Tiedot löytyvät
parhaiten piirin jäsenlehdestä.

Iäkkäiden ihmisten palvelutarpeen arviointi
Palvelutarpeen arviointi tarkoittaa ikääntyneen henkilön tuen ja palvelujen
tarpeen selvittämistä. Arvioinnilla varmistetaan, että ikääntynyt saa ajoissa
apua. Kaikilla kuntalaisilla on oikeus palvelutarpeen arviointiin, mikäli on huoli
kotona asumisen turvallisuudesta. Arviointia voi pyytää yli 75-vuotias henkilö
itse, omainen tai joku muu tilanteen tunteva henkilö. Palvelutarpeen arviointia
varten pitää ottaa yhteyttä oman kunnan sosiaali- ja terveydenhuoltoon.
Arviointi on tehtävä viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta.
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Veteraanietuudet
Rintamaveteraanien kuntoutuksesta annettu laki muuttuu 1.11.2019 lukien. Tällöin kotona asumista tukevat
palvelut tulevat lakisääteisiksi.
Palvelutarpeen kartoitus
- tehtävä jokaiselle veteraanille. Kartoituksen jälkeen jokaiselle veteraanille tehdään palvelusuunnitelma
Mitä palveluita korvataan
- korvattavat palvelut sosiaalihuoltolain perusteella
- myös tehostettu palveluasuminen on kotona asumista tulevien palveluiden piirissä
Esimerkkejä;
- ateriapalvelu; yksi lämmin ateria päivässä tai lounasseteli
- kotiapu- ja sairaanhoito; siivous 1 - 2 kertaa / kuukausi
- pihatyöt
- pienet parannustyöt asuntoon
- liikkumista tukevat palvelut; yksi edestakainen taksimatka (tai vastaava kunnan järjestämä) viikossa
Palvelu

Korvataan

Ateriapalvelut

Ateriapalvelut, lounassetelit

Kotiapu- ja kotisairaanhoito

Kylvetys-, siivous-, vaatehuoltopalvelut, kotisairaanhoito, jalkahoito

Asumispalvelut (palvelu- ja
palvelut.
tukiasumisen järjestäminen)

Hoiva- ja tukipalvelut, kuten ateria-, siivous-, kylvetys- vaatehuolto- ja turva-

Pihatyöt

Nurmikon leikkuut, lumityöt, rännien puhdistus, puiden pilkkominen

Apuvälineet

Tukikaiteiden asentaminen, luiskat portaisiin, kynnysten poistot
Huom! Ei silmälaseja ja kuulokojeita

Kuljetuspalvelut

Asioinnilla käynnit

Muut palvelut

Turvapuhelimet, apteekissa tapahtuva lääkkeiden annosjakelu, asiointi-,
kauppa- ja saattajapalvelut

Virkistysretket

Kuljetukset, ruoka- ja kahvitarjoilut, saattajien matkakulut

Omaishoidon tuki

Omaishoitajan kolmen lakisääteisen vapaapäivän lisäksi tarvittavien ylimääräisten vapaapäivien veteraanien hoitopäiväkustannukset

Huom Ei vuokria

Tuettu kotona kuntoutuminen Kotiaskareiden tekeminen, esim aterioiden valmistaminen yhdessä veteraanin kanssa. Toiminnan tulee olla suunnitelmalista.
Muuta

Sairaanhoitona voidaan korvata koti-, päivä- ja yösairaanhoitoa. Lisäksi ns.
lääkinnällistä kuntoutusta, esim. leikkauksen jälkeen

Kuntoutus

Veteraanikuntoutuksen ei ole tullut muutoksia.
- laitoskuntoutusta 2–4 viikkoa
- päiväkuntoutusta 10–20 päivää
- avokuntoutusta 20–30 kertaa vuodessa
- aviopuoliso voi saada laitoskuntoutusta yhtäjaksoisesti veteraanin kanssa 10 – 14 päivää tai päiväkuntoutusta
yhdessä 10 – 20 päivää
- tuettu kotona kuntoutuminen
- jalkahoito
Huom
- kuntoutus voidaan toteuttaa joustavasti sekä laitoskuntoutuksena, päiväkuntoutuksena että avokuntoutuksena
annetuissa päivä- ja kertamäärien rajoissa
- tarpeen mukaan voidaan antaa enemmän, jos kunnan määräraha riittää ja kaikki halukkaat veteraanit ovat jo
saaneet kertaalleen kuntoutusta
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Talvisodan päättymisen muistotilaisuus
Helsingissä siirtyy Kasarmitorille
Helsingin kaupunki yhteistoiminnassa Helsingin
varuskunnan kanssa toimeenpanee vuosittain Talvisodan päättymiseen liittyvän muistotilaisuuden
Helsingissä. Tilaisuus järjestetään vakioidun kaavan
mukaisesti.
Tilaisuus siirtyy Mannerheimin ratsastajapatsaalta Kasarmitorille Kansalliselle talvisodan
muistomerkille. Ensimmäisen kerran tilaisuus on
Kasarmitorilla tänä vuonna 13.3.2019 klo 9.00.
Tilaisuudessa lasketaan kaupungin, varuskunnan ja
veteraanijärjestöjen yhteinen seppele. Muistotilaisuudessa pidettävän puheen pitävät vuorovuosina varuskunta, kaupunki ja veteraanijärjestöt. Tilaisuudessa
esiintyy lisäksi Kaartin Soittokunta. Muistotilaisuuteen liittyy aina myös seppeleenlaskut Hietaniemen
hautausmaalla Hietaniemen sankariristille ja Suomen
marsalkka Mannerheimin haudalle.
Vuonna 2019 järjestetään myös talvisodan alkamisen
muistotilaisuus, koska talvisodan alkamisesta tulee
kuluneeksi 80 vuotta. Tämä tilaisuus järjestetään Mannerheimin ratsastajapatsaalla 30.11.2019 klo 9.00.

Surun kohdatessa ojennamme
auttavan kätemme
Hoidamme puolestanne kaikki siunaustilaisuuteen,
hautaukseen ja muistotilaisuuteen liittyvät asiat
hienotunteisesti ja kohtuullisin kustannuksin.
S-Etukortilla saatte lisäksi tuotteista ja
palveluistamme etuja.

Lakipalveluja elämän varrelle:
testamentit, perunkirjoitukset,
ositukset, edunvalvontavaltakirjat,
perinnönjaot, avioehtosopimukset jne.
hok-elannonlakipalvelu.fi

hok-elannonhautauspalvelu.fi

24 h

PÄIVYSTYS

050 347 1555

HOK-ELANNON HAUTAUSPALVELU
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HELSINKI
Forum p. 010 76 66620
Itäkeskus p. 010 76 66590
Kallio p. 010 76 66500
Malmi p. 010 76 66630
Töölö p. 010 76 66530

VANTAA
Myyrmäki p. 010 76 66600
Tikkurila p. 010 76 66560

ESPOO
Espoonlahti p. 010 76 66640
Leppävaara p. 010 76 66610
Tapiola p. 010 76 66570

HYVINKÄÄ
p. 010 76 66580

KERAVA
p. 010 76 66550

Puhelut: 0,0835 €/puhelu
+0,1209 €/min

HOK-ELANNON LAKIPALVELU
HELSINKI:
Forum p. 010 76 66622
Kallio p. 010 76 66515
Kauppakeskus Kaari p. 010 76 66513
Itäkeskus p. 010 76 66598
Malmi p. 010 76 66637
Töölö p. 010 76 66539
ESPOO:
Espoonlahti p. 010 76 66641
Leppävaara p. 010 76 66611
Tapiola p. 010 76 66572

VANTAA:
Myyrmäki p. 010 76 66601
Tikkurila p. 010 76 66568
KERAVA:
p. 010 76 66551
HYVINKÄÄ:
p. 010 76 66551
Puhelut: 0,0835 €/puhelu +
0,1209 €/min

Veteraanikummiksi
Veteraanikummi-toiminnan tarkoituksena on vapaaehtoisvoimin toimia sotaveteraanien ja heidän leskien
henkilökohtaisena tukena ja rinnalla
kulkijana arjessa. Keskeistä on vähentää veteraanien ja heidän leskiensä
kokemaa yksinäisyyttä. Emilia Juslin
tuli veteraanikummiksi viime vuoden syksyllä. Alla Emilian ajatuksia
asiasta.
Koko idea veteraanien auttamisesta
lähti siitä, kun uutisoitiin Loimaalaisesta
veteraanista jolta lakkautettiin myönnetyt
palvelut (turvapuhelin, kuntoutus yms.).
Mietin, että jos asuisin lähempänä niin
mitenköhän voisin auttaa. Minusta tuntui
niin pahalta että ihmiset jotka uhrasivat
henkensä tämän maan puolesta, joutuvat
nyt taistelemaan siitä että he voisivat elää
inhimillistä elämää itsenäisesti. Asiaa
pohdittuani tajusin, että onhan veteraaneja
ympäri maata, miksei siis Helsingissäkin.
Laitoin sähköpostia Sotaveteraaniliitolle
ja kyselin, josko minulla olisi jollain tapaa mahdollisuus osallistua veteraanien
auttamiseen. Veteraanipiiristä sain tiedon,
että Kerttu kaipaili yksinäisyyteensä apua,
samalla sain myös Kertun yhteystiedot.
Tästä kaikki siis alkoi.
Ensimmäisellä kerralla menin Kertun mukaan lääkäriin. Muuten olemme
kahvitelleet ja puhuneet kaikesta, ihan
samalla tavalla kuin kavereitten kanssa.
Suunnitelmissa on, että menisimme
yhdessä jonnekin syömään ja käytäisiin
yhdessä ulkoilemassa.
Koen että saan kummiveteraanitoiminnasta paljon kokemusta ja näkemystä
elämään iäkkäämmän ihmisen silmistä
katsottuna. Minulle tulee hyvä mieli
auttamisesta ja siitä, että tiedän apuni
olevan arvostettua. Niinkin pieni asia
kuin läsnäolo iäkkäälle ihmiselle on
tälle todella tärkeä asia eikä se ole minun
ajastani pois.
Koen että olen saanut paljon iloa ja
todella hyvää kokemusta tästä. Saamme
jakaa toistemme kanssa kiehtovia tarinoita

ja kuunnella elämän oppeja. Tulemme hyvin toimeen keskenämme ja viihdymme
toistemme seurassa, se tästä tekee niin
mahtavaa. Veteraanipiiri itsessään on ollut
myös todella hyödyllinen, olen saanut
kaiken avun mitä olen tarvinnut ja jos en
ole jotain ymmärtänyt niin kärsivällisesti
minulle jaksetaan asiat selventää, heidän
tuki on erittäin tärkeää.

Emilia Juslin
Lisätietoa kummiveteraanitoiminnasta saa toiminnanjohtaja
Rauno Loukkolalta,
puh. 050 441 4703 tai sosiaalineuvoja Anni Grundströmiltä,
puh. 040 822 3998.

Kiitoksia veteraanit!
Herttoniemen Seurakunta
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Tammenlehvä-merkki Laina Tiaiselle
Laina Tiaisen 92-vuotissyntymäpäivästä
muodostui erityisen merkittävä. Kaartin
Jääkärirykmentin Uudenmaan aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti Vesa
Sundqvist kiinnitti Lainan puvun rintamukseen Tammenlehvä-merkin.
Loppukesästä 1941 Pieksämäen rautatieasemalla pakkautui junaan työosasto,
joka oli perustettu Raudun kunnassa ennen talvisotaa asuneista. Mukana oli myös
14-vuotias Laina Petroff. Pääteasemana
oli Raudun asema, josta matka jatkui
vielä autoilla Keripatan kylään. Kylässä
oli majoittuneena armeijan päällystöä ja
sotilasyksikkö. Työosasto majoittui kylässä asuvien rakennuksiin. Seuraavana
aamuna työosasto jaettiin ja Lainan osaksi
tuli Vepsän kylän työryhmä. Tehtävänä oli
siivota venäläisten sotilaiden jälkiä sekä
korjata venäläisten kylvämää viljaa. Leipä
oli tuohon aikaan kortilla. Vartiossa oli

oltava jatkuvasti muutama mies, koska
rintamalinja oli lähellä Lempäälän kylässä. Desanttien uhka oli jatkuvasti läsnä.
Lainan työkomennus kesti loppuvuoteen
1941, jolloin työosastossa olleet naiset
lähetettiin alueelta pois.
Laina Tiainen ei aikanaan hakenut
rintamapalvelustunnusta. Vuoden 1998
alusta tuli voimaan laki eräissä Suomen
sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden
kuntoutuksesta. Palvelu piti osoittaa
Sota-arkistosta saadulla todistuksella 31.12.2004 mennessä. Laina haki
oikeuttaan, mutta sai 3.7.1998 Sotaarkistolta kielteisen päätöksen. Sotaarkisto ei löytänyt merkintöjä Lainan
työpalveluksesta. Tämän jälkeen Laina
Tiaisen omien arkistotutkimusten jälkeen
merkintä hänen sodan ajan palveluksesta
löytyi Puolustusministeriön Talousosaston Sotilashallinto-osaston Raudun vil-

jelyspäällikön tiliasiakirjoista vuodelta
1941. Tämän johdosta Sota-arkisto laati
11.8.2004 todistuksen hänen sodan ajan
palveluksesta.
Härmässä kesällä 2018 pidetyn liittokokouksen jälkeen Laina pyysi piiriä
selvittämään olisiko hänellä mahdollisuutta saada Tammenlehvä-merkki.
Piiri otti yhteyttä Kansallisarkistoon,
joka antoi lausunnon 18.12.2018, että
Sota-arkiston 11.8.2004 laatima todistus osoittaa, että Laina Tiainen olisi
ollut oikeutettu Puolustusministeriön
Veteraanitunnuslautakunnan asetuksen
554/78 perusteella myöntämään rintamapalvelustunnuksen.
Pitkä matka saavutti päätepisteensä,
kun Kaartin Jääkärirykmentin aluetoimiston päällikkö myönsi Laina Tiaiselle
rintamapalvelun Tammenlehvä-merkin
7.1.2019.

Everstiluutnantti Vesa Sundqvist kiinnittää Tammenlehvä-merkkiä Laina Tiaisen takin käänteeseen. Laina toimi pitkää Helsingin Sotaveteraanien naisjaoston johtokunnassa ja oli aktiivisesti mukana yhdistyksen toiminnassa.
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KIITOKSIA VETERAANIT
Vacuumservice Sv Oy
Kutomotie 18, 00380 Helsinki
Puh. 09 7745 530
info@vacuumservice.fi

LOT TA
SVÄRD
SÄÄTIÖ

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

LOTTAMUSEO
KUNTOUTUSTA
VUOKRA-ASUNTOJA
AVUSTUSTOIMINTAA

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

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

www.lottamuseo.fi

Kuntoutuksen osaamiskeskus
kus Helsingissää

Tarjoamme monipuolisia kuntoutuspalveluja sotainvalideille ja -veteraaneille, -leskille, puolisoille,
lotille, pikkulotille sekä kaikille senioreille.
9
9
9
9
9

Kuntoutusjaksot ja päiväkuntoutus
Avokuntoutus, fysioterapia
Tiedustelut:
Intervallihoito ja laitoshoito
Pore- ja uima-allas, yrttikylvyt 040-570 1439
Ravintola Veljeshovin ravitseva
ja monipuolinen ruoka
Lääkärit, sairaanhoitajat, fysioterapeutit, toimintaterapeutit, jalkaterapeutti, sosiaaliohjaaja ja vapaa-ajanohjaaja sekä muu osaava henkilökuntamme ovat täällä Sinua varten.

Kuntoutuksen kärjessä yli 25 vuotta - TERVETULOA

Käskynhaltijantie 5
00640 Helsinki

puh. 09 752 712
www.okks.fi
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Lääkintäsuojeluskuntatoiminta
Helsingin pommituksissa 1944
Hans Zeitlinger aloitti suojeluskuntatoiminnassa 14-vuotiaana jatkosodan sytyttyä vuonna 1941. Noin viisikymmenhenkinen 14-15 -vuotiaan pojan joukko toimi
suojeluskuntapiirin lähettikeskuksessa.
Kasarmimajoituksessa pojat saivat ensi
kertaa maistaa hieman sitä, miltä sotaväessä tuntuisi olla. Ryhmän päällikkönä
toimi itse juoksijalegenda Paavo Nurmi.
16-vuotiaana Zeitlingeristä tuli aseellisen
lääkintäsuojeluskunnan jäsen. Jokaiselle
16-17-vuotiaalle vapaaehtoiselle annettiin
pätevä sotilasase ja kovia patruunoita,
joita tuli säilyttää kotona käyttöönottovalmiudessa. Tähän ei onneksi tullut
sodan aikana tarvetta.

Ensiapuryhmiä muodostetaan
Keväällä 1943 syntyi ajatus muodostaa
lääkintäsuojeluskuntalaisista ensiapu- ja
raivausryhmiä avustamaan Helsingin
pommituksissa kärsineitä siviileitä ja
mahdollisesti myös sotilashenkilöitä.
Zeitlingerin mukaan toimintaan osallistuneille järjestettiin tehokas lääkinnällinen
koulutus, jossa opettajina toimivat mm.
professori Niilo Hallman.
Lääkintäsuojeluskunnan paikallispäällikkönä toimi suojeluskuntavääpeli
Aulis Vasara, jota Zeitlinger kehuu
vuolaasti. Hän organisoi koulutuksen ja
erilaisia avustustehtäviä suojeluskuntalaisille. Toiminta oli tehokasta ja hyvin
organisoitua. Lääkintäsuojeluskunnan
toimisto ja varikko sijaitsi osoitteessa
Yrjönkatu 29. Siellä suojeluskuntalaisia
avusti armeijan kustantama avustava
toimistohenkilökunta. Toimistolla oli
myös ensiaputarvikevarasto.
Syksyllä 1943 lisääntyivät ilmahälytykset ja neuvostopommittajien vierailut
Helsingin yllä. Tähän mennessä pojat
oli koulutettu avustustehtäviin. Kun
ilmahälytys tuli, oli Zeitlingerin velvollisuus kiirehtiä lääkintäsuojeluskunnan
varikolle Yrjönkadulle. Hän asui vielä
kotona ja kävi koulua. Lähialueilta tulivat muutkin. Vaihdellen varikolle ehti
hälytyksen sattuessa noin kymmenestä
neljäänkymmeneen suojeluskuntalaista.
Pojista muodostettiin avustusryhmiä,
joille annettiin selkeä tehtävä, minne
tuli mennä ja mitä tehdä. Zeitlinger koki
elämän levottomaksi, kun hälytyksiä oli
useamman kerran viikossa. Usein häly-
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Hans Zeitlinger käy säännöllisesti viikoittain voimistelemassa. Tutulle
porukalle on tullut tavaksi käydä jumpan jälkeen ruokailemassa Helsingin Suomalaisella klubilla, josta kuvakin on otettu.
tykset tulivat juuri keskiyön paikkeilla.
Montaa kertaa mitään ei tapahtunutkaan
ja aamuyöstä pääsi kotiin nukkumaan.
Zeitlinger kävi Helsingin viidettä
yhteiskoulua ja erikoisoikeudella sai
ilmahälytyksen sattuessa lähteä Yrjönkadulle muiden mennessä pommisuojaan. Opiskelijatoverit olivat aina hyvin
uteliaita kuulemaan pommituksista, kun
hän palasi koululle.

Helsingin suurpommitukset
Suurpommitusten viimeistä yötä 26.27.2.1944 Zeitlinger kutsuu koetinkivekseen. ”Silloin olin vähällä päästä henges-

täni”, hän kertoo. Suojeluskuntavääpeli
Vasara oli järjestänyt ympärivuorokautisen päivystyksen 6-7.2.1944 pommitusyön jälkeen, koska lisää pommituksia
oli odotettavissa. Zeitlinger pääsi juuri
parahiksi toimistolle yöpäivystysvuoroon
toverinsa kanssa, kun annettiin virallinen
ilmahälytys. Ilmavalvontakeskus ilmoitti puhelimitse pommien putoamisista.
He jäivät vielä seuraamaan tilannetta
Yrjönkadun toimistoon. Ensimmäisen pommitusaallon jälkeen noin kello
kymmenen aikaan illalla tilanne tuntui
rauhoittuvan, ja hän päätti lähteä ulos
haukkaamaan happea.
Heti Yrjönkadun toimiston vieressä

Pommitusvaurioita Helsingissä. SA-Kuva.
sijainnut teatteri Koitto oli sinä iltana he aio lähteä mihinkään.
”Mutta minäpä - se on niin käsittätäynnä nuorisoa seuraamassa lahjanäytäntöä. Ilmahälytyksestä ja pommituksista mätön juttu se, että mikä ihmeen voima
huolimatta koululaiset olivat jatkaneet mulle antoi ne muutamat askeleet, mitä
juttelua vaateaulassa ja pitivät siellä tarvitsin, että hiippasin sisään siitä Koiton
mekkalaa. Muuten kadulla oli hiljaista. ovesta sinne vaateaulaan”, Zeitlinger
Simonkadulta Yrjönkadun alkua pitkin kertoo. Hän hakeutui aulassa mielestään
käveli kohta kaksi sotilaspukuista nuorta turvalliseen paikkaan.
miestä, jotka pysähtyvät ja jäivät juttelemaan Zeitlingerin kanssa.
Täysosuma Yrjönkadulle
”Huomasin heti että nää ei oo suomalaisia ainakaan, olivat kaksi virolaista
Huikeassa jylinässä koululaiset jatkoivapaaehtoista, joiden oma osasto oli vat edelleen juttelua. ”Yhtäkkiä se koko
Jalkaväkirykmentti 200 Kannaksella” vaateaula siellä lehahti aivan keltaiseksi
hän selventää. Koska siihen aikaan kokonaisuudessaan ja hirveä ryske kuuKannaksella oli rauhallista, olivat miehet luu ja pauke, ja tavaraa rupee tulemaan
päässeet Helsinkiin lomalle. He olivat katosta alas, sieltä tuli rappausta ja sieltä
kuitenkin harmissaan, koska hauskan- tuli tiiliskiviä ja sieltä tuli jos mitä tavaraa
pito oli Helsingissä varsin mahdotonta. alas. Tietysti nuoriso rupes huutamaan,
Viranomaiset kun ajoivat heidät aina nyt niillä rupes tulemaan hätä, ne rupes
illalla pommisuojiin, kun he lähtivät hakeutumaan äkkiä pommisuojaan”,
etsimään seuraa. Miehet totesivat, että kertoo Zeitlinger.
Viipurissa olisi ollut paljon hauskempaa,
Viisisataakiloinen räjähdyspommi
hän naurahtaa. Samalla Zeitlinger huo- oli räjähtänyt kadulla juuri suunnilleen
masi, että ilmatorjunta oli alkanut ampua Kukontorin kohdalla. Teatteri Koitto oli
kiihkeästi. Pian yksittäisiä laukauksia ei suojannut ikkunat ja sisäänkäynnit puuenää kuulunut, vain jylinää. Hän totesi rakenteilla, jotka nyt olivat ilmanpaineen
miehille, että heidän olisi parasta siirtyä voimasta lentäneet koululaisten päälle.
pois kadulta, koska siinä oli täysin suo- Zeitlinger selvisi kuitenkin säikähdykjatonta. Tähän miehet totesivat, etteivät sellä: ”No, mulla kävi niin että, mulle ei

tapahtunut mitään muuta, kun että lensin
istualleni lattialle ku se pommi räjähti.”
Noustessaan ylös hän kuitenkin muisti
pian ne kaksi virolaista, joiden kanssa
oli juuri jutellut. Hän raivasi tiensä ulos
Koiton ovesta ja totesi pian surullisen
tapahtuman: ”Siinähän ne pojat makas.
Ei mitään mahdollisuuksia. Ne oli niin
lähellä sitä pommin räjähdyspaikkaa
että niillä oli tietysti, minä en oo lääkäri,
mutta siihen tuli sitten joku lääkärikin,
joka kokeili vielä poikien kaulavaltimoita
ja sanoi että nää on valmiita. Nämä on
lähteny”, hän toteaa liikuttuneena.
Suojeluskunnan varikko ja toimisto
olivat räjähdyksessä vaurioituneet pahoin,
mutta kuin ihmeen kaupalla, lankapuhelin
toimi. Zeitlinger toverinsa kanssa otti heti
yhteyttä autokomppaniaan Mechelininkadulle, josta he saivat paikalle kaksi
avolavakuorma-autoa. ”Eihän meillä
ollu enää mitään muuta tehtävissä, kun
nostaa nämä menehtyneet miehet paarille
ja ylös kuorma-auton lavalle ja sitten sidottiin vaan viltit ympäri ja vyöllä kiinni
että ne oli hyvin peitettyjä”. Hän lähti
toisen auton kanssa kohti Harjukadulla
sijaitsevaa ruumishuonetta. Heti vainajien
Jatkuu sivulla 20
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Jatkoa sivulta 19
toimittamisen jälkeen työ Yrjönkadulla
jatkui lasinsiruista ja puunkappaleista
haavoittuneita koululaisia sitoen. Zeitlinger kertoo, että varjelusta oli kuitenkin
mukana, sillä jos pommi olisi osunut
viisikin metriä kohti Koittoa, olisi se
osunut keskelle vaateaulaa. Nyt lapset
selvisivät vähäisimmin vammoin. Yrjönkadun varikolta oli haettavissa runsaasti
sidetarpeita. Hän oli myös viemässä pariin
otteeseen lapsia Kirurgisen sairaalan
ensiapuun. Myöhemmin tuli virallinen
tieto, että Yrjönkadulle osunut pommi
surmasi kaksi virolaista vapaaehtoista.

Muita kuolonuhreja ei onneksi tullut.
Pikkuhiljaa tilanne normalisoitui ja
Zeitlinger pääsi kotiin aamulla noin puoli
seitsemän aikaan. Päivä ei kuitenkaan
loppunut vielä tähän. Hänen päästyään
lopen uupuneena nukkumaan soi puhelin,
ja langan päässä oli paikallispäällikkö
Yrjönkadulta. Kirurgisen sairaalan ensiavussa oli pommituksessa menehtyneitä,
joiden kuljetusta ruumishuoneelle ei ollut
pystytty järjestämään autosta puuttuvan
henkilökunnan vuoksi. Hän lähtikin sitten
vielä hoitamaan tätä raskasta keikkaa,
ennen kuin pääsi lepäämään.
Levotonta ja ilmahälytysten täyttämää
aikaa kesti Zeitlingerin mukaan vappuun

1944 asti. Hän palaa vielä dramaattisiin
hetkiin pommitusyönä Yrjönkadulla.
Pommin räjähdysvoima oli ollut valtava. Yhden kadun sokkelissa on yhä
nähtävissä pomminsirpaleiden iskemiä.
Hän on monta kertaa hämmästellyt sitä,
kuinka tarkasti tapahtumat ovat piirtyneet
ajatuksiin. Lääkintäsuojeluskunnassa vapaaehtoisena toimimista hän piti erittäin
mielenkiintoisena ja oppimiaan ensiaputaitoja hän osaisi yhä tänäkin päivänä
käyttää tarvittaessa.

Sotilaspoikia ilmatorjunnassa harjoituksessa Taivaskalliolla Käpylässä. SA-Kuva.
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Sini Turunen
sairaanhoitaja
YAMK opiskelija

Sotilaspoikia katselmuksessa Messuhallin kentällä 1941. SA-Kuva.

käpyrinne

Käpyrinne ry
Hyvä mieli –
sydämellinen palvelu
Palvelutalomme Töölössä ja Käpylässä tarjoavat turvallisen kodin palveluineen. Myös lyhytaikainen asuminen on
mahdollista taloissamme. Tarjolla on hoiva- ja siivouspalvelujen lisäksi laadukkaita fysioterapia- ja toimintaterapiapalveluja, joita toteuttavat upeat ammattilaiset Päivi, Sari
ja Sonja. Fysioterapeuttien ja toimintaterapeutin palveluja
tarjoamme myös talojen ulkopuolisille asiakkaille.
Järjestämme molemmissa taloissa monipuolista ryhmätoimintaa ja kaikille avoimia tapahtumia. Olemme olleet
aktiivisesti mukana kehittämässä ja tarjoamassa mielekästä arkea ikääntyville ihmisille eri hankkeiden kautta.
Sinäkin olet tervetullut mukaan osallistumaan hyvinvointia
tukevaan toimintaan joko asukkaana, asiakkaana, jäsenenä, työntekijänä tai vaikkapa vapaaehtoisena.
Soittele, niin kerromme lisää Käpyrinteen toiminnasta ja
mahdollisuuksista!
Kantin Pysäkki & Käpylän Pysäkki
Puh. 040 017 3031/ Erja Vanhanen
Puh. 044 550 5572/ Minna Kiviaho
erja.vanhanen@kapyrinne.fi
minna.kiviaho@kapyrinne.fi
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On aika muistaa

Finlandia-talo
La 27.4.2019

Kansallisen Veteraanipäivän Helsingin juhla
Finlandiatalon Verandasalissa
Karamzininranta, ovi K2
Juhla klo 13
Juhlakahvit klo 14
Seppeleenlasku ja Muistotilaisuus
Mannerheimin patsaalla lauantaina
27.4.2019 klo 12
Helsinkiläinen veteraani saa taksikyydin kotoa juhlaan
ja takaisin korvauksetta ilmoittautumalla etukäteen
veteraaniasiamiehelle 15.4.2019 mennessä
p. 09 310 50513.
Kutsu koskee myös saattajaa.
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HELSINGIN SEUDUN SOTAVETERAANIPIIRI RY
www.sotaveteraanipiirihelsinki.fi
PIIRI
Puheenjohtaja Pertti Laatikainen, puh 050 543 6151

Kuntoutusvastaava Seppo Kuokkanen puh. 040 525 0531
Tiedotusvastaava Tuula Mahlman puh. 050 596 1720

Toimisto: Mannerheimintie 93 A, 00270 Helsinki
Toimisto on avoinna ma-to klo 9-14, puhelinaika 9-12
sähköposti: helsinginseudun.svp@sotaveteraaniliitto.fi

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

Toiminnanjohtaja Rauno Loukkola puh. 050 441 4703
sähköposti: toiminnanjohtaja.hssvp@kolumbus.fi

Kannattajajäsenyhdistykset
Piirisihteeri Sinikka Watjus puh. 050 441 4704
sähköposti: piirisihteeri.hssvp@kolumbus.fi
Kuolleet ja osoitteenmuutokset piirisihteerille!
Inkeriläiset ja Karjalaiset Heimoveteraanit kerho
Toiminnanjohtaja Vihtori Hyyrönen puh. 050 301 9140
Puheenjohtaja Hans Gabrielsson, puh. 040 952 3062
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./fax 372 6660 435
Helsingin Sotaveteraanikuoro
Puheenjohtaja Pentti Paavola, puh. (09) 684 8813
Laulunjohtaja Reijo Pajamo puh. 040 7738025
Varalaulunjohtaja Rolf Söderlund 040 587 7959
Tilinhoitaja Anneli Haapiainen 050 564 2130
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, puh, 0500 801 510
Espoon Sotaveteraanikuoro
Puheenjohtaja Lauri Lehtonen, puh. 0400 542 527
Kuoron johtaja Kai Vahtola, puh. 040 771 9394
Kuoron varajohtaja Tapani Härmä, puh 050 306 8801
Isäntä, lipunkantaja, Erkki Laaksonen puh 0400 678 309
VANTAAN SOTAVETERAANIT ry
Jäsensihteeri Marjo-Riitta Koivisto, puh. 0400 602905
Puheenjohtaja Matti Passi puh. 0400 446 210

PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA
PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA ry
Puheenjohtaja Hannu Saloniemi Puh. 0400701533
Veteraaniyhteyshenkilö
Kaarlo Männistö puh. 0400 440 942
HELSINGIN RAUHANTURVAAJAT ry
Veteraaniyhteyshenkilö
Kari Kaiponen, puh 040 584 8524
Rauhanturvaajien vertaistukipalvelu
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
Seniorineuvonta ja palveluohjaus,
arkisin klo 9 - 15, puh (09) 816 42380
Kotiin vietävät palvelut,
arkisin klo 9 - 15 puh (09) 8163 3333
Vantaa
Seniorineuvonta, puhelin arkisin 9–15,puh (09) 8392 4202
Veteraanipalvelut, Itä-Vantaa, puh 050 38 1671
Veteraanipalvelut, Länsi-Vantaa, puh 050 312 4538
Kauniainen
Anna Mattila 050 500 4129
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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 vuosikokous pidetään keskiviikkona 17.4.2019 klo 10.00
palvelutalo Folkhälsanin tiloissa Mannerheimintie
97. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokoukseen voivat osallistua kaikki piirin henkilöjäsenet sekä piirin jäsenyhdistysten henkilöjäsenet.
Kokouksen jälkeen on mahdollista nauttia lounas
palvelutalossa.

oman harjoitusohjelman tietokoneelle/älykortille, jota käytetään
harjoittelussa. Kortti säätää automaattisesti kuntosalilaitteiden
vastukset ja toistomäärät.
Oman harjoittelun edistymistä voi seurata tietokoneelta vaikka
joka harjoituskerran jälkeen. Ohjaaja on paikalla varmistamassa
ja ohjaamassa, että harjoittelu tapahtuu oikein ja turvallisesti.
Yhteyshenkilö Pia Angerma puh. 050 370 9272.
Mäkelänrinteen allasvesijumppa torstaisin klo 10.3-11.00.
Yhteyshenkilö Markus Ollonqvist puh. (09) 389 3760.
VETERAANITAPAHTUMAT

Infotilaisuus
Piiri järjestää kahvikeskustelutilaisuuden tiistaina
12.3.2019 klo 12.30 palvelutalo Folkhälsanin tiloissa Mannerheimintie 97. Toiminnanjohtaja Rauno
Loukkola ja sosiaalineuvoja Anni Grundström esittelevät piirin tukitoimintaa. Samalla on mahdollista
esittää kysymyksiä ja toiveita piirin toiminnasta.
Piiri tarjoaa pullakahvit. Muista ilmoittautua piiriin
7.3.2019 mennessä.
KUNTOUTUS
Jalkahoito/hieronta
Piirin veteraani-, puoliso ja leskijäsenille kustannetaan toimintavuonna 2019 neljä (4) jalkahoitoa tai hierontaa. Hoitolähete
tilataan ma - to klo 9.00 - 12.00 (puhelinaika) piirin toimistosta
puh. 050 441 4704. Toimisto on suljettu perjantaina. Huom!
Veteraanit saavat jalkahoidon myös kaupungin tuottamista,
kotona asumista tukevista palveluista.
VETERAANILIIKUNTA
Piirin järjestämät liikuntatilaisuudet jatkuvat. Osallistuminen
edellyttää ilmoittautumista.
Oulunkylän kuntojumppa maanantaisin klo 11.00-12.00.
Ilmoittautumiset suoraan Oulunkylän Kuntoutukseen Mäkitorpantie 19, puh. (09) 728 2475.
Oulunkylän Kuntosaliryhmä kokoontuu tiistaisin klo 11.0012.00 Oulunkylän Kuntoutussairaalassa. Ryhmän vetäjänä
toimii Oulunkylän kuntoutussairaalan fysioterapeutti tai
kuntohoitaja. Käytössä on pukuhuonetilat, jossa on lukollisia
säilytyskaappeja. Ryhmän jälkeen on mahdollista käydä suihkussa ja saunassa ilman lisäveloitusta sekä ruokailla omalla
kustannuksella.
Käytössä on kuntosalilaitteet, jotka on suunniteltu ikäihmisiä
silmällä pitäen. Laiteisiin on helppo päästä ja niitä on helppo
käyttää. Ryhmän vetäjä ohjelmoi jokaiselle harjoittelijalle

24

Ke 13.3. Talvisodan päättymisen muistotilaisuudet Helsingissä
Klo 9.00 Seppeleen lasku Kasarmintori (Talvisodan muistopatsas)
Klo 9.20 Hietaniemen hautausmaalla.
Klo 15.00 Muistotilaisuus Helsingin Vanhassa kirkossa. Vastuujärjestäjänä tänä vuonna on Pääkaupunkiseudun Sotaorvot
ry. Ohjelma kertoo lauluin ja runoin tunnelmia aiheesta ”Lapsi
sodassa”.
Ke 13.3. klo 18.00 Tapiolan kirkossa Talvisodan päättymisen
muistojuhla ja sotaveteraaniviikon päätöstilaisuus. Sotaveteraaniliiton puheenjohtaja Erkki Heikkinen tuo liiton tervehdyksen
ja ministeri Kai Mykkänen valtiovallan tervehdyksen. Sotaveteraani Olavi Matilainen pitää veteraanien puheen. Musiikista
vastaa Kaartin Soittokunta, Espoon Musiikkiopiston Apollo
kvintetti ja Espoon Mieslaulajat
La 27.4. Kansallisen Veteraanipäivän juhla Helsingissä.
Klo 12.00 lipunnosto, seppeleen lasku ja muistotilaisuus
Mannerheimin ratsastajapatsaalla.
Klo 13.00 Veteraanipäivän juhla Finlandia -talon Cafe Veranda.
Katso erillinen ilmoitus lehdestä
HENGELLISET TAPAHTUMAT
Hengellinen iltapäivä
Piiri järjestää Helsingin alueen kaikille veteraaneille
hengellisen iltapäivän. Tapaamispaikkana on Kampin
Palvelukeskuksen 1 kerros, kerhohuone Faden, klo 12.3014.20. Pullakahvit! Tapaamme aina kuukauden viimeisenä
keskiviikkona. Kevään 2019 tapaamispäivät ovat 27.2.,
27.3. ja 24.4. Huom! Tiloissa on ravintola Kamppi
Palmia, jossa on mahdollisuus lounasruokailuun omalla
kustannuksella esim. klo 11.00-12.30.
Korsuhartaus
Paavalin kirkossa (Sammatintie 5) ÄSSÄn Korsuhartaus
torstaina 21.2.2019 klo 18.00 alkaen. Vapaa pääsy, ohjelma
15.00 €.

VIRKISTYS
Infotilaisuus 12.3.
Piiri järjestää kahvikeskustelutilaisuuden tiistaina 12.3.2019
klo 12.30 palvelutalo Folkhälsanin tiloissa Mannerheimintie
97. Toiminnanjohtaja Rauno Loukkola ja sosiaalineuvoja
Anni Grundström esittelevät piirin tukitoimintaa. Samalla on
mahdollista esittää kysymyksiä ja toiveita piirin toiminnasta.
Piiri tarjoaa pullakahvit. Muista ilmoittautua piiriin 7.3.2019
mennessä.
Kevätkonsertti 23.3.
Etelä-Suomen Maanpuolustussoittokunnan konsertti lauantaina
23.3. klo 13.00. Paikkana on Astoria-Sali, Iso Robertinkatu 14.
Lippuja hintaan 10.00 € voi ostaa piirin toimistosta.
Teatteri 13.4.
Teatteri Jurkka (Vironkatu 7) esittää lauantaina 13.4. klo 15.00
Hella Wuolijoen klassikkonäytelmän <puolilih>Niskavuoren
Heta. Näytelmä on pitkittäisleikkaus suomalaisesta yhteiskunnasta 1800-luvulta sotien väliseen aikaan saakka. Mitä
opimme menneisyydestä, tästä hetkestä tai tulevaisuudesta,
kun sukupolvet istuvat saman pöydän ääreen. Parrasvaloissa
on naisen tarina. Minäkuva on keskeneräinen jatkuvassa
muutoksessa, kuten elämä itse. Ilmoittaudu 28.3. mennessä
piirin toimistoon puh 050 441 4704. Lipun 15.00 €, nouto ja
maksu toimistosta.
Kansallinen Veteraanipäivä 27.4.
La 27.4. Kansallisen Veteraanipäivän juhla Helsingissä.
Klo 12.00 lipunnosto, seppeleen lasku ja muistotilaisuus
Mannerheimin ratsastajapatsaalla.
Klo 13.00 Veteraanipäivän juhla Finlandia -talon Cafe Veranda.
Katso erillinen ilmoitus lehdestä
Vierailu Santahaminaan 8.5.
Keskiviikkona 8.5.2019 teemme retken Santahaminaan.
Tutustumme Santahaminan luontoon, muistomerkkeihin ja
arkkitehtuuriin pääasiassa linja-autossa istuen. Oppaana on

tietokirjailija, luontovalokuvaaja Jarmo Nieminen. Vierailun
päätteeksi nautimme Santahaminan sotilaskodissa munkkikahvit. Lähtö tapahtuu Kiasman edestä klo 9.30 ja paluu on
13.30 mennessä. Ilmoittaudu viimeistään 2.5. piirin toimistoon
puh. 050 441 4704.
Tutustuminen Rajavartiolaitokseen 21.5.
Tiistaina 21.5. klo 10.00 vierailemme Rajavartiolaitoksen esikunnassa. Käynnin aikana saamme esittelyn Rajavartiolaitoksen
toiminasta ja tutustumme laitoksen esikunnan toimitiloihin.
Kokoontuminen osoitteessa Vilhonvuorenkatu 6 klo 09.50.
Ilmoittautuminen (syntymäaika mukaan lukien) 14.5.2019
mennessä piirin toimistoon puh 050 441 4704.
Illanvietot
Illanvieton pitopaikka on Folkhälsanin juhlasali, Mannerheimintie 97 (Tilkkaa vastapäätä). Illanvietot kuukauden ensimmäisenä arki maanantaina klo 16.00 (hissit on). Folkhälsaniin
pääsee raitiovaunulla 10 Tilkan pysäkille, sekä kaikilla Elielin
aukiolta ja Kampista lähtevillä, Mannerheimintietä Tilkan
ohi ajavilla busseilla. Bussipysäkki (Tilkka) on Folkhälsanin
edessä. Vapaa sisäänpääsy, pullakahvit.
Ma 4.3. klo 16.00 Sankarihautausmaat. Musiikista vastaa
näyttelijä - laulajat Juha Hostikka ja Ari-Matti Hedman sekä
harmonikkataiteilija Niko Kumpuvaara.
Ma 1.4. klo 16.00 Pohjois-Haagan Marttojen Marja Vuorenmaa esitelmöi aiheesta ”Kotivara”. Kaartin Soittokunnan
varusmiehet musisoivat.
Ma 6.5. klo 16.00 Etelä-Suomen Maanpuolustussoittokunnan
”kevättä rinnassa” konsertti.
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 2019
tapaamispäivät ovat 14.2., 14.3., 11.4. ja 9.5. Tulevista aiheista
saat tietoa tapaamisen yhteydessä tai Pia Angermalta puh. 050
370 9272.

ITÄ-HELSINGIN SOTAVETERAANIT -kerho
Huhti- toukokuu klo 13.00 Matteuksen kirkko
Ohjelmallinen kahvitilaisuus. Lähetämme Itä-Helsingin
kerhon jäsenille erillisen tiedotteen myöhemmin.

HELSINGIN SOTAVETERAANIKUORO -kerho
YHDISTYSASIAT

10 E, 2. kerros. Kevätkauden esiintymisistä kerrotaan
kuoron tiedotteissa.

Kuoron harjoitukset jatkuvat torstaisin klo 11-12.30
Johannes församlingin seurakuntasalissa, Korkeavuorenkatu
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VANTAAN SOTAVETERAANIT ry
YHDISTYSASIAT
Kokouskutsu
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään
Koskikeskuksessa, Vernissakatu 4, Tikkurila, keskiviikkona 10.4.2019 klo 14.00. Kahvitarjoilu klo 13-14.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 10.
§:ssä määrätyt asiat kuten toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä muut esityslistassa
mainitut asiat.
Läntinen osasto
Kuukausikokoukset kevätkaudella 2019 entiseen tapaan eli
kuukauden toisena tiistaina,
12.3., 9.4. ja 14.5. Esitelmien aiheet ilmoitetaan kokouksien
yhteydessä. Kokoukset pidetään Martinristissä, osoitteessa
Martinpolku 2 C. Kokoukset alkavat klo 14.00, kahvitarjoilu klo 13-14. Johtoryhmä kokoontuu klo 12.30.
Itäinen osasto
Kuukausikokoukset kevätkaudella 2019 pidetään keskiviikkoisin 13.2., 13.3. ja 8.5. Huom! Keskiviikkona 10.4. on
yhdistyksen kevätkokous. Kokouspaikka Koskikeskuksen
1. krs, Vernissakatu 4, Tikkurila. Kokoukset alkavat klo
14.00, kahvitarjoilu klo 13-14. Johtoryhmä kokoontuu
tarvittaessa klo 12.30.
KUNTOUTUS
Kuntoutusvastaavana toimii Seppo Kuokkanen,
puh. 040 525 0531
Vantaan Sotaveteraanit ry:n palvelut tunnuksettomille varsinaisille
jäsenille, puoliso- ja leskijäsenille 1.1.2019 alkaen
Hierontaa neljä (4) ilmaista 45 minuutin hierontakertaa vuodessa.
Kotiin tilauskustannukset (24 €/kerta) sisältyvät korvattavaan
osaan. Sovittava kuntoutusvastaavan kanssa, puh. yllä.
Jalkahoitoa viisi (5) enintään 50 €:n arvoista jalkojen perushoitoa vuodessa ilman ikärajaa. Sovittava kuntoutusvastaavan
kanssa, puh. yllä.
Suursiivous (ns. kotiapuprojekti).
Kaksi (2) suursiivousta vuodessa ilman omakustannusta ja tulorajaa. Sovittava taloudenhoitajan kanssa, puh. 0400 317 173,
tai kaarina.vasko@saunalahti.fi.
Taksin käyttöoikeus
Taksia voi käyttää yhdistyksen- ja muihin veteraanitilaisuuksiin.
Tämän lisäksi taksia voi käyttää kaikkiin lähialueella järjestettäviin
kiinnostaviin tilaisuuksiin. Näistä on kuitenkin aina sovittava
etukäteen osaston puheenjohtajan kanssa. Toivomuksena on
että käytettäisiin ryhmien tai useamman henkilön yhteismatkustamista.
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Vantaan kaupungin palvelut tunnuksen omaaville veteraaneille
Kaupungin lääkinnällisen kuntoutuksen toimisto hoitaa Valtiokonttorin rahoittaman tunnuksen omaavien veteraanien laitos-,
päivä- ja avokuntoutuksen. Niihin tarvitaan lääkärin lähete. Rtunnuksen omaavat veteraanit saavat neljä 50 € arvoista jalkahoitoa
vuodessa. Niihin ei tarvita lääkärin lähetettä, mutta jalkahoidosta
on sovittava kaupungin veteraaniasioita hoitavien henkilöiden
kanssa. Länsi-Vantaalla lähihoitaja Jouni Lamminmäki puh. 050
312 4538, Itä-Vantaalla joko ed. tai lähihoitaja Maarit Litmanen
puh. 050 318 1671. Asian voi hoitaa myös käymällä Koivukylän
terveysasemalla, Karsikkokuja 15, 01360 Vantaa. Vantaalaisilla
sotaveteraaneilla on mahdollisuus saada myös maksuttomat
kotihoidon palvelut. Tämä perustuu palvelutarpeen arvioon.
Tiedustelut kaupungin Seniorineuvonnasta, puh (09) 8392 4202
tai seniorineuvonta@vantaa.fi.
Terveyden ylläpidon tuesta saa tietoa kotona asumisen tuki,
vanhus- ja vammaispalvelun palvelupäällikkö Päivi Keskiseltä,
puh. 050 314 5629 tai paivi.keskinen@vantaa.fi.
Suun terveydenhuollon palveluista saa lisätietoa suun terveydenhuoltoon johtaja Joona Iso-Lotilalta, puh. 040 716 4822 tai
joona.iso-lotila@vantaa.fi.
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 ikkunain pesua. Tiedustelut
ja palvelujen järjestäminen kaupungin veteraaniasioita hoitavilta
henkilöiltä, katso yllä.
Nikkaristien ryhmä tarjoaa kertaluonteista apua kodin pieniin
askareisiin, esimerkiksi taulujen kiinnittämiseen seinälle, kattolamppujen vaihtamiseen tai huonekalujen kokoamiseen. Ryhmä
koostuu Vantaan seurakuntien vapaaehtoisista avustajista. Apua
annetaan diakonisin perustein maksutta. Soita seurakuntaasi ja
tilaa nikkari kotiisi, puhelinnumerot: Hämeenkylä 050 367 5841,
Korso 050 599 9068, Rekola 050 553 8459, Tikkurila 050 548
6078, Vantaankoski 050 357 7726.
TAPAHTUMIA
9. - 17.3. Sotaveteraaniviikko (53.). Avaustilaisuus Joensuussa,
päätöstilaisuus Espoossa 13.3.2019.
13.3. Talvisodan päättymispäivä
17.4. Piirin vuosikokous klo 10.00 Folkhälsanin tiloissa.
27.4. Kansallinen veteraanipäivä
Katso myös Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin sivuilla
olevat tapahtumat! Niihin kaikkiin voit osallistua.

Itäisen osaston puheenjohtaja Markku Weckman (vasemmalla) ojensi yhdistyksen puurojuhlassa Vantaan Tammiston K-Citymarketin kauppias Pekka Lintumäelle yhdistyksen standaarin kiitokseksi usean
vuoden ajan yhdistyksellemme osoittamistaan pullonpalautusrahoista. Kuva Tuula Mahlman.

Hotelli Vantaassa järjestetyssä pikkujoulussa puheenjohtaja Matti Passi palkitsi Sotaveteraaniliiton
60-vuotismitalilla erityistä toimeliaisuutta osoittaneita jäseniä. Mitaliaan vastaanottamassa vasemmalta
kuntoutusvastaava Seppo Kuokkanen, sotaveteraani Sirkka Kuuskoski, emäntä Rauha Sihvonen ja sotaveteraani Veikko Tolkki. Kuvasta puuttuu varapuheenjohtaja Markku Weckman. Kuva Tuula Mahlman.
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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.

Arvoisat yhdistyksemme jäsenet!
Tänä vuonna yhdistyksemme täyttää 60
vuotta. Vuonna 1959 syntyi edellytykset
perustaa oma rekisteröity yhdistys. Tällöin sotien päättymisestä oli kulunut jo
puolitoista vuosikymmentä. Juhlavuoteemme liittyen liitto juhlii kanssamme
sotaveteraaniviikon päätöstä maaliskuussa. 60-vuotisjuhlaa vietämme 16.päivä
syyskuussa.
Marraskuussa tänä vuonna astuu voimaan uusi budjettilaki, jolla sotaveteraanit
pääsevät kunnallisissa avopalveluissa
samaan asemaan sotainvalidien kanssa.
Palveluiden laatu ja määrä paranevat
merkittävästi nykytasoon verrattuna.
Olikin jo korkea aika.
Pitkään liitossa työskennellyt Anni
Grundström aloittaa piirin palveluksessa
kotikäyntejä täynnä olevan tukityönsä tarkoituksena helpottaa ja auttaa veteraanien
kotona selviytymistä. Vaikka piiri Hel-

singin lisäksi käsittää Espoon ja Vantaan,
on Grundströmillä aikaa todennäköisesti
vain Helsingin veteraaneille. Hallitus tarkastelee mahdollisuuksia samankaltaiseen
toimintaan myös Espoossa. Sosiaalijaosto
selvittää kaupungin mahdollisuudet toiminnan tukemiseen.
Kun yhä useampi veteraaneista on
luopunut tai luopumassa oman auton
käytöstä, on päivittäisen liikkumisen
helpottaminen ajankohtaista. Hallitus
tarkastelee mahdollisuuksia laajentaa
edelleen taksien käyttöä siten, että yhdistys maksaa kulut.
Yhä tärkeämmiksi ovat tulleet veteraanien keskinäiset tapaamiset maanantaiesitelmien yhteydessä. Kun veteraanien
kuntoutukset laitoksissa ja kulttuuriosallistumiset sekä käynnit Palstarinteellä
vähenevät luonnollisista syistä – ei vain
jaksa enää lähteä, jäävät monille yhteiset

tapaamiset maanantaikokoontumisten
varaan. Tämän vuoksi hallitus kokouksessaan 15.1.2019 päätti, että yhdistys
helpottaa osallistumista ja maksaa tunnuksen omaavien veteraanien taksimatkat
maanantaiesitelmiä seuraamaan. Sosiaalijaosto päättää ja tiedottaa laskutuksen
yksityiskohdista.
On erinomaista, että valistusjaosto
pystyy saamaan meille korkealuokkaisia
esiintyjiä. Jälleen kerran on todettava,
että ei Suomessa missään muualla olla
näin aktiivisia kuin meidän yhdistyksessämme vaikka mukaan luettaisiin rotarit
ja leijonat! Kiitokset valistusjaoston puheenjohtajalle, jäsenille ja sihteerille!
Toivotan kaikille jäsenille Hyvää Uutta
Vuotta 2019 ja jaksamista edelleen!
Yrjö Viitasaari

KUTSU
Espoon Sotaveteraanit ry:n kevätkokous
maanantaina 25.3.2019 klo 14.30,
Tapiolan palvelukeskus, Länsituulentie 1

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 §:ssä kevätkokouksen käsiteltäväksi määrätyt
asiat sekä vaalivaliokunnan valinta ja mahdollisten kunniajäsenten kutsuminen.
Henkilöllisyystodistus mukaan.
Naisjaoston kahvitarjoilu on ennen kokousta.
Hallitus
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ESPOON SOTAVETERAANIT ry
TOIMINTARYHMÄT
Kuoro: Harjoitukset ovat perjantaisin klo 16.00-18.30
Tapiolan palvelukeskuksessa.
TOIMINTAKALENTERI
HELMIKUU
Ma 11.2. HUOM klo 15! Pääjohtaja Timo Ritakallio:
Pankkitoiminta murroksessa
Pe 15.2. klo 10.00 Upinniemessä Rannikkoprikaatin
sotilasvala ja -vakuus
Ma 18.2. klo 12.00 Kirkkonummen jaoston 27-vuotispäivä
Palvelukeskuksessa. KI
Ma 18.2. klo 14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus
TPK:ssa. DI Antti Rasilo: Reserviupseeri Osmo Rasilon
kokemuksia talvi- ja jatkosodasta
Ma 25.2. klo 14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus
TPK:ssa. Opetusneuvos Esa Kokka: Kenraali Rudolf
Walden
MAALISKUU
Ma 4.3. klo 14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus
TPK:ssa. Professori Juhani Damski: Ilmastonmuutos
Ma 11.3. klo 14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus
TPK:ssa. Professori Pertti Vakkilainen: Vesi hyökkäyksen
estäjänä
Ti 12.3. klo 12.30 Veteraanitapaaminen Palvelukeskuksessa
ja Kirkkonummenjaoston kevätkokous. KI
Ke 13.3. TALVISODAN PÄÄTTYMISEN
MUISTOTILAISUUDET:
Espoossa: Katso erillinen ilmoitus!
Kirkkonummella: Klo 17.00 Seppelten lasku, klo 18.00
SRK-talolla hartaus ja kahvit. KI
Ma 18.3. klo 14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus
TPK:ssa. Suojelupoliisin päällikkö Antti
Pelttari: Suojelupoliisin ajankohtaiskatsaus
Ma 18.3. klo 15.30 Naisjaoston kevätkokous TPK:ssa. Ma

Naisjaoston järjestämä retki
Emma-taidemuseoon
Tiistaina 9.4. retki Emman taidemuseoon
WeeGee-taloon (Ahertajantie 5, Tapiola).
Kokoontuminen klo 11.45 ala-aulassa.
Opastus valintamme mukaan eri näyttelyihin
ja Bryk & Wirkkalan katseluvarastoon.
Lounas klo 13 museon ravintolassa.
Ilmoittautuminen 1.4.19 mennessä Liisa
Sihtola puh. 0500 801 510.

25.3. KEVÄTKOKOUS. Katso erillinen ilmoitus!
HUHTIKUU
Ma 1.4. klo 14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus
TPK:ssa. Hallituksen pj Lauri Ratia: Terrafame, Sotkamon
monimetallituotannon uusi nousu
Ma 8.4. klo 14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus
TPK:ssa. Kenraali Jaakko Valtanen: Tammenlehvästä
Ti 9.4. Naisjaoston järjestämä retki Emman taidemuseoon
WeeGee-taloon. Katso erillinen ilmoitus! NA
Ti 9.4. klo 12.30 Veteraanitapaaminen Palvelukeskuksessa.
KI
Ma 15.4. klo 14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus
TPK:ssa. DI Eero Suominen: Millaiset ihmiset meitä
hallitsevat
Ma 22.4. II Pääsiäispäivä
Ti 27.4. KANSALLINEN VETERAANIPÄIVÄ:
Espoossa: Klo 9.30 lipunnosto Kulttuurikeskuksen aukiolla,
klo 10.00 juhlatilaisuus Kulttuurikeskuksessa. Tilaisuuden
jälkeen kakkukahvit
Kirkkonummella: Klo 11.15. seppelten lasku. SRK-talolla
kaksikielinen hartaus klo 12.00, kahvitarjoilu, puheet ja
musiikki 13.30, kotiin kuljetus klo 14.30.
klo 14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa.
Pianisti Jukka Nykänen ja Retuperän WBK: Wappuinen
musiikkiohjelma
TOUKOKUU
Ma 6.5. klo 14.00 Naisjaoston Kevätmatinea. Katso
ilmoitukset TPK:n ilmoitustaululla ja Länsiväylän seurat ja
järjestöt palstalla. NA
Ti 14.5. klo 12.30 Veteraanitapaaminen Palvelukeskuksessa.
KI
Su 19.5. klo 10.45 Kaatuneitten muistopäivä, seppelten
lasku, kaksikielinen sanajumalanpalvelus, kahvit SRKtalolla. KI
KI = Kirkkonummi, NA = Naisjaosto, SO = Sosiaalijaosto
Tapiolan Sinfoniettan konsertti
torstaina 11.4.2019 klo 14.00

AALLOILLA
Kapellimestari Valentin Uryupin
Solisteina lahjakkaat sisarukset:
Rebekka Roozeman, viulu
Jonathan Roozeman, sello
Jan-Paul Roozeman, piano
Säveltäjät Henri Dutilleux, Ludwig van Beethoven
Varaukset viimeistään 29.3.2019
Anna-Liisa Laurila 050 563 7799
Liput á 15 €
Sisältää leivoskahvit
Tervetuloa mukaan!
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Espoon Sotaveteraanien maanantaiesitelmät jatkuvat Tapiolassa. Marraskuun lopulla musiikkineuvos
Seppo Hovi viihdytti täyden salin yleisöään sota-ajan lauluilla ja kaskuilla. Kuva Matti Kaltokari.

Espoon Sotaveteraanit tutustumassa Talvisodan muistomerkkiin. Mukana olivat myös talvisodan veteraanit Hilkka Rantio (keskellä edessä) ja Väinö Rantio (Hilkan takana). Kuva Matti Kaltokari.
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ESPOON SOTAVETERAANIT ry
Espoon Sotaveteraanit ry:n tukimuodot 2019
Korvausanomukset Helena Luukkonen, Puolikuu 2 C 14, 02210 ESPOO, puh. 050 593 3751, arkisin klo 9.00-12.00.
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.
Taksikulujen osittainen korvaus: Liikuntarajoitteiset, apuvälineitä käyttävät tunnuksen omaavat veteraanit voivat
saada välttämättömien taksikulujen osittaista korvausta kuittia vastaan. Korvausta voi saada esimerkiksi KELAkorvattavien matkojen omavastuuosuudesta, kaupassa käynnistä, yhdistyksen kokouksiin, juhla- ja virkistystapahtumiin
osallistumisesta ja muuhun kunnon ylläpitämiseen liittyvistä matkoista. Korvausanomukset Helena Luukkoselle
yllämainittuun osoitteeseen.
Lääke- ja sairaalamaksukorvaukset: Tarkoitukseen on varattu määräraha, mikä marras-joulukuussa 2019 jaetaan niiden
RS, RP ja MR veteraanijäsenten kesken, joille Kansaneläkelaitos ilmoittaa kirjeellään vuoden 2019 aikana lääkkeistä
maksetun omavastuun täyttyneen. Sairaalamaksuja korvataan harkinnan mukaan bruttotulon ollessa enintään 1.500 €/kk.
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 2019
Huomioithan, että näitä palveluja koskevia kysymyksiä ei hoideta yhdistyksen kautta!
Seniorineuvonta ja palveluohjaus, veteraanipalvelut, PL 2308, 02070 ESPOON KAUPUNKI
Käyntiosoite: Karvasmäentie 6 (Espoon Sairaala), 02740 ESPOO
Kuntosuunnittelijat, puh. (09) 8164 2380, ma - to klo 12.00-13.00
Kuntoutushakemus ja lisätietoja: http://www.espoo.fi/fi-FI/Seniorit/Veteraanipalvelut
Palvelut: Maksuton poliklinikkakäynti Jorvin ja Espoon sairaalassa, avo- ja laitoskuntoutusta vuosittain, 6 kertaa vuodessa
jalkahoitoa á 45 €, silmälasien hankintaan 100 €/vuosi, ilmainen hammashoito (Espoon kaupungin suunterveydenhuollon
kautta), maksuvapaus terveyskeskus maksuista, maksuton joukkoliikenne, kaupungin uimahallien ja kuntosalien maksuton
käyttö, ilmaiset parkkipaikat määrätyillä alueilla. Omaishoitajan fysioterapia viisi kertaa vuodessa.
Muista merkitä veteraanipalveluun lähetettäviin alkuperäisiin kuitteihin nimesi, osoitteesi ja pankkitilisi
numero. Määräpäivä hakemusten ja kuluvan vuoden kuittien (jalkahoito ja silmälasit) palauttamisessa on 31.12.2019.
Kotihoitopalvelut: Valtion vuoden 2019 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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ESPOON SOTAVETERAANIT ry
Espoon Sotaveteraanit ry 60 vuotta

TALVISODAN PÄÄTTYMISEN
MUISTOTILAISUUDET
keskiviikkona maaliskuun 13. päivänä 2019
LIPUNNOSTO
Klo 9.00 Kulttuurikeskuksen edessä
Puhe Rovasti Antti Rusama
Seppeleen lasku
Klo 10.00 Tuomiokirkon sankarihaudoilla

MUISTOJUHLA
Klo 18.00 Tapiolan kirkossa
Veteraanin puheenvuoro,
sotaveteraani Olavi Matilainen
Tumma asu
Tammenlehvä ja isot kunniamerkit
TERVETULOA

KEVÄÄN 2019 ESITELMÄT
TAPIOLAN PALVELUKESKUKSESSA
klo 14.15
11.2. HUOM klo 15! Pääjohtaja Timo Ritakallio:
Pankkitoiminta murroksessa
18.2. DI Antti Rasilo: Reserviupseeri Osmo Rasilon
kokemuksia talvi- ja jatkosodasta
25.2. Opetusneuvos Esa Kokka: Kenraali Rudolf Walden
4.3. Professori Juhani Damski: Ilmastonmuutos
11.3. Professori Pertti Vakkilainen: Vesi hyökkäyksen
estäjänä
18.3. Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari:
Suojelupoliisin ajankohtaiskatsaus
25.3. ESV ry:n KEVÄTKOKOUS
1.4. Hallituksen pj Lauri Ratia: Terrafame, Sotkamon
monimetallituotannon uusi nousu
8.4. Kenraali Jaakko Valtanen: Tammenlehvästä
15.4. DI Eero Suominen: Millaiset ihmiset meitä
hallitsevat
22.4. II Pääsiäispäivä
29.4. Pianisti Jukka Nykänen ja Retuperän WBK:
Wappuinen musiikkiohjelma

SUURI KUOROGAALA Suomen Kansallisoopperassa
perjantaina 24.5.2019 klo 19.00
Oopperamaailman mahtavimmat kuorokohtaukset. Suuria tunteita, juhlavia melodioita.
Komeat näyttämökuvat soivat yhdessä vaikuttavan musiikin kanssa.
Vauhdikas ja tunteellinen show. Mukana myös Kansallisbaletin tanssijoita.
Kesto 2 tuntia, 1 väliaika
Paikat permannolla
Liput: Sotaveteraanit ja eläkeläiset 48 €
Bussikuljetus
Varaukset: 4.3. mennessä, Lotta Riisalo 050 3699 550

Pikkulotan askareita sodassa
Lehti tapasi eläkepäiviään Mäkitorpantien
veteraanitalossa Oulunkylässä viettävän
Irene Kanervan, joka muisteli toimintaansa pikkulottana talvi- ja jatkosodassa
Rovaniemellä. Yksitoistavuotiaana hän
liittyi lottiin syksyllä 1939 jo ennen
talvisotaa. Rovaniemellä asunut tyttö
olikin sitten tavalla tai toisella mukana
toiminnassa kaikki sotavuodet. Lotissa
olivat myös muut suvun naiset.
Pikkulotta Irene muistelee ensimmäisiä tehtäviä talvisodan aikana olleen
villasukkien ja -sormikkaiden kutomisen.
Sormikkaissa ei itse asiassa ollut sormien
osuutta ollenkaan, vaan ne tehtiin niin, että
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sotilas pystyi ne kädessäänkin käyttämään
asetta, sormet jäivät vapaaksi. Yhdessä
näitä tehtiin, materiaalit eli villalangat
saatiin lahjoituksina, ihmiset antoivat
tähän tarkoitukseen itseltään käytöstä
jääneitä villavaatteitaan. Kaikilla näitä oli
ja ne purettiin, lanka kierrettiin tiukkaan
Klubi-tupakka-askin ympärille. Tupakkaaski oli kova ja hyvä tähän tarkoitukseen.
Toisessa kädessä oli Klubi-aski ja toisen
sormia kostuteltiin koko ajan vesiastiaan.
Näistä puretuista villalangoista sitten
sukat ja sormikkaat syntyivät.

Irene Kanerva viettää eläkepäiviään Mäkitorpantien veteraanitalossa Oulunkylässä. Viime vuoden marraskuussa tuli 90 vuotta täyteen.

Lumipukuja lakanoista
Toinen tehtävä mitä Kanervalle muistuu mieleen oli lumipukujen ompelu.
Itse hän ei nuoresta iästään johtuen
saanut ompelukonetta käyttää. Hänen
tehtäviään oli leikata lumipuvun housujen osia. Lumipuvut tehtiin lakanoista,
joita valtio toimitti. Materiaalista oli
tuolloin pulaa ja lakanat pidettiin visusti
lukon takana. Lakanat käytettiin myös
mahdollisimman tarkkaan, yli jääneistä
tilkuista tehtiin pukuihin taskuja, joiden
mitoitus oli sellainen, että niihin sopi
tupakka-aski ja tulitikut. Taskuista tuli
Irenen muistaman mukaan näin ainakin Rovaniemellä kapeita ja korkeita.
Hän muisteleekin pystyneensä tämän
tuntomerkin perusteella tunnistamaan
myöhemminkin heillä tehdyt lumipuvut.
Töitä johti kokenut lotta Marja-Liisa
Luukkonen, joka oli lottajohtaja Fanny
Luukkosen veljentytär.

Ruotsiin. Irenelle ja hänen perheelleen
se tarkoitti evakkomatkaa ensin autolla
ja Haaparannasta junalla Vindelniin
Uumajan lähelle. Paikkakunta oli pieni
ja heidät majoitettiin paikalliseen kouluun. Lottatyttö Irene koitti Ruotsissakin
päästä tekemään jotain hyödyllistä, mutta
halu kilpistyi nuoreen ikään. Lehden
haastattelussa hän naurahtaakin ja sanoo
olleensa aina liian nuori töihin joita hän
olisi halunnut tehdä.
Evakkoaika venyi lopulta vuodeksi
ja kun Rovaniemelle palattiin niin todettiin koti palaneeksi. Mukana menivät monet muistot, mm. Irenen kuvat
lottatyöstään.
Sodan jälkeen lotta-asia jäi pimen-

toon ja organisaatio lakkautettiin. Irenen
mieleen on jäänyt hänen äitinsä päättäväinen halua säilyttää lottamerkit. Siksi
hänen oma pikkulottamerkkinsäkin on
säilynyt.
Työurallaan Irene muutti Helsinkiin ja
oli mm. mainosalalla 25 vuotta. Työnantajan oli tunnettu asusteliike Kuusinen.
Lottatausta vei Rintamanaisiin, sen
järjestötoiminnassa on voimiensa mukaan
edelleen mukana. Loppu organisaatiolle
on kuitenkin jo näköpiirissä, jäljellä olevat
jäsenet ovat ikääntyneitä ja aktiivisten
toimijoiden määrä vähäinen. Erään kunniakkaan aikakauden loppu, voisi lehden
toimittaja tätä kuvailla.
Kari Kuusela

Sotasairaalaan
Myös Rovaniemellä Lapin lääninsairaalaan perustetun sotasairaalan toimiin
Kanerva osallistui. Sairaalan taloudenhoitaja etsi sairaalaan kanttiinitavaroiden
myyntiin pikkulottia ja sotilaspoikia.
Irene lähti tähän Lauri-serkkunsa kanssa.
Myytävät tavarat olivat ainakin aluksi
kirjekuoria, kyniä, kirjepaperia kynänteroittimia ja muuta, mitä haavoittuneet
sotilaat halusivat voidakseen kirjoittaa
kotiinsa ja kertoakseen missä ovat ja
miten voivat. Myytävät tavarat Irenen isä
hankki läheisestä kaupasta ja ne myytin
samaan hintaan eteenpäin kuin mitä ne
kaupassa maksoivat. Tilityksissä piti olla
tarkkana, yhtään enempää tai vähempää ei
saanut rahaa myydyistä tuotteista päivän
päätteeksi olla. Myynti tehtiin päivällä ns
“hiljaisena aikana”, jota kesti pari tuntia.
Tämän aikana Irene kiersi serkkunsa
kanssa sairaalan kerroksissa.
Muutakin tehtävää sotasairaalassa
pikkulotalle tuli eteen, esimerkiksi hän
osallistui sairaalaan tuoduille haavoittuneille suunnattu mehunjakoon. Käytössä
oli vain yksi kuppi, jota aina pyyhkäistiin
tabletilla ennen seuraavan sotilaan luokse
siirtymistä.

Ruotsiin evakkoon
Kesäsodan 1944 päätteeksi Suomen ja
Neuvostoliiton välille syntynyt aselepo
johti välirikkoon saksalaisten kanssa.
Pohjois-Suomessa varauduttiin suomalaisten ja saksalaisten välisiin sotatoimiin evakuoimalla väestöä hyvissä ajoin

Pikkulotan kunniamerkit kertovat monen vuoden toiminnasta, joka
on jatkunut Rintamanaisissa näihin päiviin asti.

Pikkulottia Helsingissä vuonna 1943 rintamalle meneviä joululahjoja valmistamassa. Oikealla oleva vanhempi lotta on koko organisaation lottajohtaja Fanny Luukkonen eli kuva on propagandatarkoituksessa otettu, mutta totta sen osalta mitä tuolloin kuului pikkulottien
tehtäviin ympäri maata. Kuva ei suoranaisesti liity Irene Kanervan
toimiin, mutta koska hänen omat kuvansa paloivat Rovaniemellä oli
jotakin sen ajan kuvitusta juttuun löydettävä. SA-kuva.
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PÄHKINÖIDEN
RATKAISUA

Vänrikki

Mielosen
probleema
Joulun ja Uuden Vuoden juhlat ovat takana.
Uusi vuosi on lähtenyt mukavasti käyntiin.
Lumi on valkaissut Helsingin. Taas on aikaa
ja voimia paneutua isäni valokuvakansioon.
Käteeni osui kuva, joka ei kerro minulle
juuri mitään.
Hyvät veteraanisisaret ja -veljet. Osaatteko
Te kertoa kuvasta mitään, mistä kuvan Itsenäisyyden kuusi ja muistomerkki löytyy?

Vastaukset
Lähetä ratkaisusi tämän numeron tehtäviin
piirin toimistoon 23.4.2019 mennessä, osoitteella Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri,
Mannerheimintie 93 A, 00270 Helsinki.
Arvomme oikein vastanneiden kesken lahjakortit.

Voittajat
Onnetar suosi lehdessä 4/2018 olleiden pähkinöiden osalta; Sudokussa Ritva Hämäläistä.
Mielosen probleemaan ei tullut oikeita vastauksia. Moni erehtyi kuvan olleen hotellin
Tornin katolta. Kuva oli vanhan pääpaloaseman (Korkeavuorenkatu 26) katolta.
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Kotimainen seniorisänky
Lojerilta – myös
vuokrattuna!
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Seniorisänky - ykkösluokan makuupaikka
Moottoroidun seniorisängyn korkeutta ja asentoa
voi säätää helposti nappia painamalla esimerkiksi
istuma- tai lukuasentoon.
Turvallista nukkumista
Helppokäyttöinen sänky auttaa sängystä
nousemiseen ja sieltä kipuamiseen. Se turvaa
kunnon yöunet, päivätorkut ja huilaushetket.
Hyödynnä
veteraanien ja
puolisoiden kotona
asumista edistäviin
palveluihin
myönnettävää
tukea.

Seniorisänky ylläpitää toimintakykyä
Modux- ja ScanAfia XHS -sängyt edistävät ja
ylläpitävät seniorin toimintakykyä. Esimerkiksi
TV:n katselu tai lukeminen onnistuu mainiosti
sängyn istuma- tai lukuasennossa.
Tarkemmat hinnat ja lisätiedot: www.seniorikalusteet.fi

Lojer Oy | puh. 010 830 6785 | myynti@lojer.com | www.lojer.com

HELSINGIN SEUDUN SOTAVETERAANI
Julkaisija Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry,
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Kari Kuusela, puh. 0400 157 158
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