Sotaveteraani
Helsingin seudun



Rintamaveteraaneilla on nyt
oikeus valita Kauniala tehostetun
asumispalvelun osoitteeksi!
Kaunialassa on edelleen yli 30 sotaveteraania, sotainvalidia ja Lottaa, ja sotiemme veteraanien
hoito onkin Kaunialan sairaalan toimintatarkoituksen ydin. Kauniala on lippulaiva, jonka tekevät erityiseksi mm. erityisen vilkkaat aktiviteetit, juhlat ja kansainväliset vierailut, sekä median
kiinnostus Kaunialaa ja sen veteraaneja kohtaan.
Uutuutena on Kaunialan Sotavammasairaalan museo, joka samalla toimii myös terapeuttisena
aistihuoneena. Tasavallan Presidentti avasi museon 13.12.2019.
Tehostetun asumispalvelun asukkaana maksat itse vuokran, lääkkeesi, sekä kotikuntasi palvelutasosta riippuen osan tarvitsemistasi hoitotarvikkeista, ja näihin Sinulla on mahdollisuus
saada Kelan tukia ja korvauksia. Hoito ja huolenpito sekä ateriat ja muut Kaunialan tarjoamat
elämiseen kuuluvat palvelut kotikuntasi korvaa Valtiokonttorilta saamistaan veteraanirahoista.
Kaunialassa on osaava hoitohenkilöstö ja sairaanhoitajat paikalla 24/7, ja oma lääkärikunta
palvelee asukkaita myös päivystysaikana.
KotiKauniala tuo rintamaveteraaneille ja sotainvalideille
oikeutetut kotipalvelut myös omaan kotiisi.
Kaunialan Sairaala on voittoa tavoittelematon,
yhteiskunnallinen yritys.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!
Asumispalvelu puh. 050 5628 120
Rintamaveteraanien kotiin vietävät
palvelut puh. 044 906 1600

Toiminta-alue: Uusimaa

www.kauniala.ﬁ

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio osallistuivat perinteiseen
Kaunialan sairaalan joulujuhlaan 13.12.2019. (Juhani Kandell/Tasavallan preidentin kanslia).
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Kansi
Talvisodan muistoa ja itsenäisyytemme puolustajia
kunnioitettiin muistotilaisuudessa 30.11.2019 Helsingin
Kasarmitorilla.

Suomi juhli 102-vuotista itsenäisyyttään ja talvisodan alkamisesta tuli kuluneeksi 80 vuotta. Sotaveteraaneja on keskuudessamme vielä 8 230, Helsingissä 785, Espoossa 270 ja Vantaalla 136. Yli 99-vuotiaita on 312. Kannattajajäseniä meillä on piirissä lähes 1200, joista suuri osa toimii aktiivisesti
vapaaehtoistyössä. Tämä osoittaa arvostusta veteraaneja kohtaan.
Sotavuosista on kulunut jo siksi monta vuosikymmentä, että on toivottavaa,
etteivät muistot enää yltäisi ahdistukseen asti. Vielä joskus kuulen veteraanin
kertovan painajaisistaan. Eräs veteraanin vaimo totesi, että me naiset maksamme sotavelkaa vieläkin, kuunnellessamme miestemme painajaisia, kertomuksia ja sotamuistoja. Sotien jälkeen teillä oli toive saada koti, työpaikka
ja tahto rakentaa elämä niistä lähtökohdista mitä oli jäänyt jäljelle. Teillä oli
unelma valoisammasta tulevaisuudesta, isänmaasta, jota te rakensitte meille
nuoremmille sukupolville.
Viime marraskuun alussa voimaan tullut laki maksuttomista kotipalveluista
on järjestöjen vuosien työn tulosta. Laki itsessään ei tee yhtään mitään, jos
kaupungit eivät hoida omaa tehtäväänsä. Valitettavasti puutteita on. Palvelutarpeen arviointia ei kaikille ole tehty. Yhteinen tavoitteemme tulee olla se,
että kaikille tehdään palvelutarpeen arviointi kotona henkilökohtaisesti ja sitä
päivitetään heti palvelutarpeen muuttuessa. Esitänkin nyt toiveen, että jos palvelut eivät toimi, tai veteraani ei ole saanut tarvitsemiaan palveluja, omaiset
tai muut veteraanin läheiset olisivat yhteydessä kaupunkiin tai sitten omaan
yhdistykseen tai Sotaveteraanipiiriin. Yhteistyö kuntien kanssa on ollut luottamuksellista ja tuloksellista, josta esitän kiitokset kaupunkien työntekijöille.
Rintamalisä nousee 1.4.2020 alkaen 125 euroon kuukaudessa, nykyisestä 50,19 eurosta. Tällä korotuksella voidaan kompensoida esim. kohonneita
lääke- ja hoitokuluja. Edelleen tarvitaan kuitenkin varoja ja kansan karttuisaa
kättä, niihin tukimuotoihin, joita voidaan antaa liiton, piirin ja yhdistysten
kautta. Kiitos tästä kaikille niille säätiöille, jotka ovat jo vuosia mahdollistaneet avustusten myöntämisiä. Taloudellinen tuki alkaa kohdentua veteraanien
leskille. Heillä ei ole lakisääteisiä etuuksia ja tilanne saattaa romahtaa veteraanin nukkuessa pois rinnalta.
Yhteinen huolemme liittyy, ikävä kyllä, uutisointiin vanhustenhuollosta.
Kotona yksin asuvan veteraanin tai hänen leskensä päivä on pitkä. Usein kotihoidon työntekijä saattaa olla ainoa puhekumppani. Kotikäyntieni aikana
olen saanut kuulla monta tarinaa kotihoidosta, usein onneksi myönteistä palautetta ja kiitosta hyvästä huolenpidosta. Esille nousee kuitenkin henkilöstön ainainen kiire ja kieliongelmat. Voisimmeko mitenkään saada tätä kuvaa
valoisammaksi? Tämä asia on hoidettava yhdessä, myös palveluntuottaja on
otettava tähän keskusteluun mukaan. Voisimmeko järjestönä kyetä tuomaan
luottamusta ja uskoa siihen, että me olemme lähellä ja kuljemme vierellä viimeiset metrit, veteraanien omalla asenteella – Kaveria ei jätetä. Jos emme
ihan kaikissa asioissa onnistukaan, uskon että me nuoremmat saamme sen
teiltä anteeksi.
Veteraanisukupolvella on vielä tärkeä tehtävä. Teidän on edelleen näytettävä meille tietä, teidän on jaksettava muistaa ja kertoa tarinanne meille.
Sillä jos emme tiedä mistä olemme tulossa, emme voi tietää mihin olemme
menossa.
Meillä on vapaus muistaa ja muistella, tehdään sitä yhdessä myös näin uuden vuosikymmenen alkaessa.
Piirin sosiaalineuvoja Anni Grundström
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Piirissä tapahtunutta

Tiistaina 12.11.2019 Helsingin Miinanraivaajakilta juhlisti toimintansa merkkipaalua. Paikalle oli saapunut joukko
miinanraivaajia ja suuri määrä kutsuvieraita miinanraivaajien ystäviä. Killan puheenjohtaja Erik Erwes esittelee juhlaväelle Killan historiikkia. Kuva Mika Kuutti.

Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilta on piirille tärkeä yhteistyökumppania. Killan vuosikokouksessa piirillä oli miellyttävä mahdollisuus palkita kiltalaisia. Kuvassa vasemmalta Hannu Saloniemi, Kaarlo
Männistö, Olli Sorvettula, Heikki Hälikkä, Mårten Holmberg, Paavo Marttila, Osmo Vaittinen ja Pekka Saloranta.

4

Perinteistä Itsenäisyyspäivän aaton kirkkojuhlaa vietettiin 5.12.2019 Temppeliaukion kirkossa. Täpötäysi kirkkosali
sai nauttia korkealaatuisesta ohjelmasta. Helsingin Sotaveteraanikuoro, Viipurin Lauluveikot, Helsingin Poliisilaulajat
sekä Nurmijärven Musiikkiopisto jousiorkesteri Camerata Numo

Itsenäisyyspäivän kansalaisjuhla järjestettiin tänä vuonna Helsingin yliopiston pienessä juhlasalissa. Kuvassa Viipurin
Lauluveikkojen lauluryhmä.
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Helsingin Sotaveteraanikuoron viimeinen julkinen esiintyminen oli kuoron arvolle sopivasti Eduskuntatalon suuren
valiokunnan kokoushuoneessa. Kuoro esiintyi valtioneuvoston nimittämän rintamaveteraaniasian neuvottelukunnan
20-vuostiskokouksessa. Kuvassa vasemmalta kuoronjohtaja Reijo Pajamo, Erkki Vuokila, Aarre Koskenmäki, Ville
Aronniemi, Esko Järvinen ja Esko Mälkki.

Oulunkylän seurakunta oli järjestänyt 17.12.2019 jouluista ohjelmaa Sotaveteraanitalon kerholle. Seurakuntapastori
Raivo Savik osoittautui todelliseksi viulutaiteilijaksi.
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Talvisodasta 80 vuotta

Talvisodan syttymistä muistettiin yleisölle avoimessa muistotilaisuudessa 30.11.2019 Helsingin Kasarmitorilla.
Veteraani- ja maanpuolustusjärjestöt asettivat tilaisuuteen lippulinnan.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö laski seppeleen talvisodan kansalliselle muistomerkille.
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Seppeleen laskun jälkeen muistomerkille sytytettiin 105 kynttilää, yksi sodan jokaiselle päivälle.

Kynttilöillä kunnioitettiin talvisodan ajan suomalaisia, ulkomaisia vapaaehtoisia ja Suomen ystäviä maailmalla.
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Kynttilöiden sytyttämisen jälkeen lähetettiin seppelepartio Hietaniemen sankarihaudoille. Sotaveteraanit Hilkka ja
Väinö Rantio edustivat veteraaneja.

Hietaniemen hautausmaalla laskettiin seppele Sankariristille ja Mannerheimin hautapaadelle. Seppelepartio oikealta
sotaveteraani Hilkka Rantio, sotaveteraani Väinö Rantio, eversti Petteri Tervonen, pormestari Jan Vapaavuori ja valmiuspäällikkö Anssi Vuosalmi.
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Seppelepartiossa tunteet
nousevat pintaan!

Talvisodan alkamisen 80-vuotismuistotilasuudessa seppelepartiossa oli
aviopari, sotaveteraanit Hilkka ja Väinö Rantio. Seppelepartioon osallistuminen on aina kunniatehtävä, mutta samalla mieliin palautuu omat
nuoruusvuosien rankat kokemukset. Sota ei häivy mielestä milloinkaan.

Pikkulottana
tositoimissa
Hilkka oli 16-vuotias pikkulotta, kun
talvisota alkoi. Hilkka oli Karjalankannaksella Vammelsuun kylässä
hoitamassa muonitusta isojen lottien
kanssa. Vammeljoki-linjan linnoitustyöt olivat hyvässä vauhdissa. Marraskuun viimeisen päivän aamuna
Hilkka näki unessaan valtavan tulipatsaan nousevan idästä kovalla jylinällä ja hän heräsi siihen. Hilkka oli
nukkumassa kanttiinissa kahdestaan
toisen 16-vuotiaan pikkulottaystävänsä kanssa. Kranaatit räiskyivät ympärillä ja matalla yli lentävät hävittäjät
ampuivat konekivääreillään. Peloissaan nuoret pikkulotat itkivät, tietämättä mitä tehdä. Pian sotilaat koputtivat oveen ja käskivät koota kiireesti
tavarat ja lähteä mukaan. Lähtiessään
nuoret näkivät pimeässä aamussa tulipalojen ja tykkien suuliekkien loimut
idän taivaalla. Nuoret kuulivat irti
päästetyn karjan surkeat huudot lu-
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misessa maastossa. Pahinta oli nähdä
haavoittuneita.
Ensimmäinen jalkautumispaikka
oli muutaman kilometrin päässä. Rintaman lähestyessä lottia kuljetettiin
yhä pitemmälle Viipurin suuntaan.
Vähän ennen joulua lotat saivat pysyvämmän toimipaikan sotilaskäyttöön
otetulta Antrean sokeritehtaalta. Siellä Hilkka ainoana alaikäisenä pikkulottana hoiti joukkojen muonitusta aikuisten lottien rinnalla. Anteassa lotat
joutuivat elämään jatkuvan pelon alla,
sillä aluetta pommitettiin jatkuvasti. Vihollinen pudotti alueelle myös
desantteja. Pommien pudotessa lotat
suojautuivat hiekkasäkkien taakse.
Vähän ennen välirauhan tuloa
Hilkka alaikäisenä määrättiin lähtemään pois sotatoimialueelta etsimään
evakuoituja ja omaisiaan. Hilkka
muistaa, että oli menettänyt kaikki
siviilivaatteensa, jäljellä oli vain lottavaatteet. Kaikki kuitenkin järjestyi.
Jatkosodassa Hilkka toimi lottana

hoitotyössä päämajan alaisissa sotatoimialueella olleissa sairaaloissa.

Väinön sotapalvelus alkaa
Väinön sotapalvelus alkoi tammikuussa 1942. Juuri 18 vuotta täyttänyt nuorukainen sai käskyn astua
sotapalvelukseen. Lyhyen jalkaväkikoulutuksen ja aliupseerikoulun
jälkeen hän siirtyi ikäluokkansa mukana HTK:n kautta kenttäarmeijaan,
Ilvesdivisioonan JR 44:n riveihin
Syvärille, voimalaitoksen alapuolelle
Pirkinitsan lohkolle jalkaväkiryhmän
johtajaksi. Raskas hyökkäysvaihe oli
juuri päättynyt asemasotaan.
Taisteluhaudat ja korsut oli saatu jonkinlaiseen kuntoon. Nuorista
miehistä muodostettiin oma joukkue, joka sai vastuulleen komppanian
hankalimman lohkon. Vartiopaikka
oli tukikohdan edessä maakuopassa
oleva potero. Siinä poterossa Väinö
vietti suurimman osan sotavuosistaan, tehden muiden miesten mukana
joka yö kahden tunnin vuoroja kaksi
kertaa yössä, sateessa ja pakkasessa.
Vihollisella oli vastapuolen loivassa
rinteessä bunkkerit, joissa se jo päiväsaikaan kohdisti konekiväärinsä
ampumavalmiiksi tulittaakseen joka
yö vartiovuorossa parilla noin 50
patruunan sarjalla. Vihollisen vanginsieppausyritykset ja muut väkivaltaiset pienet hyökkäykset kohdistuivat aina Väinön joukkueen kohdalle.
Melkoinen vastuu nuorelle kokemattomalle, yrittää pitää huolta kahdeksasta miehestä Suomen itärajalla.
Puna-armeijan aloitti suurhyökkäyksen kesällä 1944 Syvärillä. Komppania, johon Väinökin kuului, osallistui taisteluihin Nietjärvellä. Rajut
viikon kestäneet taistelut päättyivät
suomalaisten torjuntavoittoon. Väinön johtamasta ryhmästä haavoittui
taisteluissa kaksi sotilasta. Parinsadan
miehen komppaniasta oli enää jäljellä
28 miestä, useimmat täydennykseksi
saatuja nuoria poikasia. Rauha koitti
syksyn alkaessa ja Väinö pääsi kotiin.

Yhteiselämää
Hilkka ja Väinö löysivät toisensa jatkosodan päättymisen jälkeen vuonna
1945. Ensikohtaamisesta alkaen toinen
toista tukien on matkaa tehty yhdessä.

Itsenäisyyspäivänä sytytetään
sankarihaudoilla kynttilät
Sotaveteraanipiiri on saanut usean vuosikymmenen ajan apua Itsenäisyyspäivän arvokkaaseen kunniatehtävään, kynttilöiden sytyttämiseen
sankarihaudoilla. Tehtävää ovat suorittaneet Hietaniemessä partiolippukunta Ilvesveikot, Malmilla partiolippukunta Maahiset, Munkkiniemessä partiolippukunta Kirisiskot ja Kulosaaressa Itä-Helsingin Reserviupseerit. Haagassa sotaveteraani Paavo Toivosen jälkeläiset ovat käyneet
sytyttämässä kynttilät jo yli 50 vuoden ajan. Jo neljäs polvi jatkaa
suvun perinnettä.

Iloinen kunniatehtävä
Etelä-Haagassa Sankaritien mäellä
sijaitsee pieni sankarihautausmaa.
Sankaripuistossa on 41 talvi- ja jatkosodassa kaatuneen haagalaisen sankarivainajan hautaa. Kun sotaveteraani
Paavo Toivonen oli muuttanut vuonna
1965 perheineen Etelä-Haagaan lähelle Sankaripuistoa, Helsingissä ei
juuri ollut tapana sytyttää itsenäisyyspäivänä kynttilöitä Sankaripuiston
haudoille. Paavo Toivonen otti perinteen hoitaakseen.
Yliluutnantti Paavo Toivonen oli
talvi- ja jatkosodan veteraani. Hän
kertoi sotakokemuksistaan lapsilleen
Juhanille ja tätä 17 vuotta nuorem-

malle Suville. Jatkosodassa Paavo
palveli
Rannikkotykistörykmentti
2:ssa, joka osallistui kesän 1944 suurhyökkäyksessä Viipurin lahden suulla sijaitsevan Teikarin saaren koviin
taisteluihin. Rykmentissä oli paljon
uimataidottomia sotilaita, joita Paavo oli jo aiemmin innostanut opettelemaan uimaan. Teikarin taisteluiden
loppuvaiheessa moni nuori pelastuikin uimalla kilometrin matkan mantereelle.
Kun Juhani oli tarpeeksi vanha,
Paavo vei poikansa tutustumaan vanhoihin taistelupaikkoihin. Matkat
olivat nuorelle miehelle tärkeitä kahdenhetkisiä hetkiä isän kanssa. ”Olen

Sotaveteraanien perintö selkäytimessä. Kuvassa vasemmalta
Suvi Usva, Sanna Usva, Marja-Liisa Toivonen, Sini Visa,
Juhani Toivonen ja edessä Lilja Visa ja takanaan Iiris Visa.

kiitollinen, että isä halusi jakaa kokemuksensa minulle. Ilman niitä olisin
jäänyt hyvin paljosta vaille”, sanoo
Juhani. ”Isänmaallisuutta ei meillä
koskaan kyseenalaistettu, ja sen merkitys syveni joulukuun kuudentena.
Me lapsetkin ymmärsimme, että itsenäisyys säilyi taisteluiden ansiosta.
Ja taisteluiden merkitys taas korostuu
hautuumaalla”, kertoo Suvi.
Lapsuuden itsenäisyyspäivät tekijät
Juhanin tyttäreen Satuun suuren vaikutuksen. ”Tunnelma hautausmaalla
oli pysäyttävä. Kuolema ei pelottanut, vaikka ymmärsin jo lapsena, että
jokaisen hautakiven alla makaa sankarivainaja, joka on antanut uhrinsa
isänmaalle. Vaarin opetusten ansiosta
menneet sukupolvet ovat ihon alla. Ja
vaarin sotamuistot olivat minulle parasta historian opetusta.”
Paavo Toivonen korosti, ettei sotaveteraanien perintöä saa unohtaa. Itsenäisyyspäivän merkitys täytyy aina
muistaa. ”Sama kaanon jatkui isän
kautta, joten nyt se on selkäytimessä. Isänmaallisuus on yksinkertaisesti
osa identiteettiä. Onhan mielettömän
hienoa, kuinka hyvin pieni Suomi on
selvinnyt läpi historiansa vaiheiden”
sanoo Satu
Itsenäisyyspäivänä
suomalaiset
katsovat, kun muut juhlivat Linnassa.
Miksemme juhli itse, miettii Paavo
Toivosen tyttärentytär Sanna. Pienenä
hän kuunteli mummin juttuja sodasta.
Viime vuosina hänelle on tullut tarve
tietää enemmän Suomen historiasta.
Myös Juhanin lapsenlapsen ovat
jo hyvää vauhtia oppimassa Suomen
historian merkkipaaluja ja suvun perinnettä. Lilja odottaa joka syksy siskonsa Iiriksen kanssa joulukuun kuudetta. ”Silloin Suomi täyttää vuosia ja
me saadaan viedä kynttilät haudoille.
Hautausmaa on hieno paikka”
Kirjoitus on lyhennetty Viva-lehdessä
12/2016 julkaistusta Elina Simosen kirjoittamasta atikkelista.
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Sotaveteraani Olli Vuorio ja korpraali Walid Yadda. Kuva Puolustusvoimat / Meri Leppänen.

Yhteisöllisyyden ylläpitäjä
– veteraanihenkisin varusmies
Veteraanijärjestöt esittivät Puolustusvoimille ja Rajavartiolaitokselle
mahdollisuutta jakaa perinne-esine, ”Rautasormus”, joukko-osastoissa
kotiuttamisten yhteydessä. Tavoitteena on siirtää nuorisollemme tietoisuutta sotasukupolven roolista ja merkityksestä Suomen itsenäisyydelle.
Rautasormus ja siihen kuuluva kunniakirja jaetaan joukko-osaston
valitsemalle ikäluokan varusmiehelle, joka edustaa kotiuttamiserässään
”Yhteisöllisyyden ylläpitäjää”. Santahaminassa sijaitseva Kaartin Jääkärirykmentti tuli Veteraaniperinteen alueneuvottelukunnan ja Upinniemessä sijaitseva Rannikkoprikaati Espoon Sotaveteraanit ry:n vastuulle.

Rautasormuksen lyhyt
historia
Kesän 1939 kääntyessä syksyyn alkoi
sodan uhka käydä entistä todennäköisemmäksi. Suomi oli siihen huonosti
varautunut niin taloudellisesti kuin
aseellisesti. Lokakuun 20. päivä, juuri talvisodan kynnyksellä, julkaistiin
Helsingin Sanomissa ja Uudessa Suomessa kirjoitus, jossa ehdotettiin, että

12

suomalaiset kävisivät vaihtamassa
kultaiset sormuksensa rautasormuksiin, jotta Suomi saisi hankittua kipeästi kaivattuja sotavarusteita.
Sormuksia saatiin kerätyksi noin
315.000 kappaletta. Sen lisäksi
keräykseen annettiin 19.100 muuta
kultaesinettä. Yhteensä Puolustusministeriö sai kerättyä yli 1.750 kiloa
kultaa. Kultamäärällä olisi saanut

hankituksi jopa 30 hävittäjäkonetta.
Vastineeksi lahjoituksestaan suomalainen sai rautasormuksen. Vihkisormuksestaan luopuneille annettiin
maavoimien sormuksella tunnetun,
kokardiruusukkeellinen sormus, muuta arvoesineistöä lahjoittaneet saivat
ilmapuolustussormukseksikin kutsutun, lennoston hakaristi-tunnuksella
varustetun sormuksen. Sormusten sisäpintaan on kaiverrettu yksinkertainen, mutta paljon puhuva vuosiluku:
1940.

Ensimmäiset rautasormukset
jaettiin joulukuussa
Santahaminassa 18.12.2019 sotaveteraani Olli Vuorio luovutti ensimmäisen Rautasormuksen Uudenmaan
Jääkäripataljoonan korpraali Walid

Yhteisöllisyyden ylläpitäjä
saa rautasormuksen lisälksi
muistoksi kunniakirjan.

Yaddalle, joka palkintokriteerien mukaan on pitänyt joukossa yhteishenkeä
yllä ja huolehtinut muista. Yaddan sukujuuret tulevat Marokosta isän kautta. Hänelle oli selvää, että hän haluaa
suorittaa
kansalaisvelvollisuutensa
mahdollisimman hyvin. Hän etsi varusmiespalveluksestaan myös haasteita, niin fyysisiä kuin henkisiäkin. 347
päivän palvelusaika ei ollut hänelle
mitenkään vastenmielistä. Yadda kotiutuu Uudenmaan Jääkäripataljoonan
valmiusyksiköstä tiedustelijan koulutuksen saaneena.
Yadda oli selvästi yllättynyt ja liikuttunut palkitsemisestaan: – Aika
sanoin kuvailematonta. Minulla on
ollut aina suuri kunnioitus vanhempia ja isovanhempia kohtaan, totesi
Yadda. Hän kertoo harrastavansa historiaa, joten hänelle oli tuttua Suomen käymien sotien taustat ja veteraanien uhraukset itsenäisen Suomen

eteen. Veteraanikeräyksessä hän on
saanut myös infoa sotiemme veteraaneista.

Upinniemessä palkittiin
upseerikokelas
Rannikkoprikaatissa rautasormus ja
siihen kuuluva kunniakirja jaettiin
18.12.2019 ensimmäistä kertaa kotiuttamiskahvien yhteydessä. Rautasormuksen luovutti sotaveteraani
Olavi Matilainen yhdessä Espoon sotaveteraanien puheenjohtajan Hannu
Viitasen kanssa.
Matilainen muistutti kotiutuvia
sotilaita veteraanisukupolven merkityksestä itsenäiselle Suomelle ja korosti samalla yhteistoiminnan merkitystä luovuttamalla rautasormuksen
joukosta valitulle yhteisöllisyyden
ylläpitäjälle. Sormuksen sai upseerikokelas Gerardo Hiltunen Meritiedustelukomppaniasta.

Upinniemessä Rannikkoprikaatin kotiuttamisjuhlassa rautasormuksen luovutti sotaveteraani
Olavi Matilainen yhdessä Espoon Sotaveteraanit ry:n puheenjohtajan Hannu Viitasen kanssa.
Sormuksen sai upseerikokelas Gerardo Hiltunen Meritiedustelukomppaniasta.
Kuva Puolustusvoimat / Korpraali Erica Kinnunen.
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Aira selaamassa muistiinpanojaan Sotaveteraanitalon vapaa-ajantilassa.

Runoja sotaveteraanin kynästä
Sotaveteraani Aira Maakorpi syntyi
Helsingissä keväällä 1926. Vuosien
saatossa hän on perheineen muuttanut useasti, kuitenkin aina Helsingin
sisällä. Vuonna 2006 Aira muutti Oulunkylän Sotaveteraanitaloon, Mäkitorpantielle, jossa hän edelleen asuu.
Maakorpi aloitti koulunkäyntinsä
Kallion yhteiskoulussa. Sotaa käyvä
Suomi tarvitsi kaikki käsiparit, joten Airankin koulunkäynti keskeytyi. Työvelvollisuus koski kaikkia 15
ikävuodesta aina 65-vuoteen. Nuorta
oppikoululaista oltiin lähettämässä
kesäksi maaseudulle kitkemään rikkaruoja, kuten Aira asian ilmaisee.
Aiemmin sattunut liikennetapaturma
oli vioittanut selkää siinä määrin, että
ajatus maatöistä oli hylättävä. Aira
kuuli ystäviltään pikkulottatoiminnas-

14

Aira pikkulottana.

ta, minkä innoittamana hän hakeutui
mukaan toimintaan ja suoritti 1942
pikkulottien ryhmänjohtajakurssin.
Alkukesästä 1942 Aira pääsi pikkulotaksi ja myöhemmin lotaksi
Suomenlahden saarille. Hänelle tuli

tutuksi majakkasaari Rönnskär, Mäkiluoto ja Isosaari. Aira toimi saarten
erikokoisissa viestikeskuksissa viestitehtävissä. Tutuksi tuli myös Isosaaren 100-linjainen puhelinkeskus.
Sodan jälkeen Aira jatkoi opintojaan ja kirjoitti ylioppilaaksi Kallion
yhteiskoulusta vuonna 1945. Hänet
hyväksyttiin Helsingin yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan. Opinnot
jäivät kuitenkin kesken, sillä perhe
tarvitsi elättäjänsä ja työelämä kutsui.
Aira teki pitkän työuran sihteerinä
Wärtsilällä. Myöhemmin Aira kouluttautui kosmetologiksi ja pyöritti omaa
yritystään vuosikausia.
Runoja Aira on kirjoittanut koko
ikänsä. Vieläkin paperille syntyy riimejä nuoruusvuosina koetuista asioista. Ohessa näytteeksi kaksi.

Heikot sortuu sylitysten
– vahvat kestää ypöyksin

Saippua ja vesi
– sillä hän tunteensa pesi

Et tuntenut Sinä minua,
en minä sinua.
Emme kysyneet kuka olet,
mistä tulet.
Olimme ja pidimme vain,
tiesin – olit ihminen jolta jotain sain.
Olimme kuin mailla unen,
pelkäsin – et havahtunen,
unesta ihanasta tuosta,
ja alat pois luotani sä juosta.
En voinut estää, teit sen,
kun heräsit – on vaikea kestää,
tunteen tuon jälkeisen.
Rakastinko Sinua todella – kysyin,
kun niin kauan unessani pysyit,
olit havahtunut – minä en –
liian kauan muistin mä unen sen.
Lapsella on lelu vainen
miehellä se voi olla nainen.
Lapsi heittää lelun pois,
kyllästyy hän tuohon,
vaihtaa uuteen.
Mies vertaa naista omaisuuteen,
ja vaihtaa kalustuksen upouuteen.

Oli kesällä kerran – satu alkaa.
Heitit merran – tarttui jalkaan,
kompastuin – nousin jälleen,
koski hieman,
– välipä tuosta – aloin juosta.
Pois juoksin kauas,
et kiinni sä saisi,
joku kumma kuitenkin taisi
jalkaani tulla.
Aristelin sitä – katsoin taakse,
sinäkö sen teit?
Miksi mertani veit?
Kysyit multa,
siksi vastasin,
varo tulta,
jolla leikkiä vaarallista ois,
siks vein merran pois sulta.

Nuori lotta ikuistettuna puhelinkeskuksessa.

Sotaveteraaniliiton XXIX Liittopäivät
Helsingissä Messukeskuksessa 1.–2.6.2020
Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri avustaa Sotaveteraaniliittoa
liittopäivien järjestelyissä.
Kutsumme piirin sotaveteraani,
puoliso ja leskijäsenet tilaisuuksiin. Ilmoittautua voi jo nyt
piirin toimistoon. Seuraavassa
lehdessämme annamme
lisätietoa.

Ohjelma;
Maanantai 1.6.2020
• klo 17.00 ohjelmallinen illanvietto ja päivällinen
• klo 21.00 Iltakirkko Temppeliaukion kirkossa
Tiistai 2.6.2020
• klo 8.30 aamuhartaus ja seppelepartion lähettäminen
• klo 9.00 – 11.00 seminaariosuus; perinneaikaan siirtyminen
• klo 9.00 – 11.00 veteraani, puoliso ja leskijäsenillä oma ohjelma
• klo 11.00 Lounas
• klo 13.00 Liittojuhla
• klo 13.45 Liittokokous
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Jäsenpalvelut
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
jalkahoidot, hieronnat
• ilmoittautumiset

•

•

•

Meidät tavoittaa;

avustusasiat
kotikäynnit

Postiosoitteemme on;

Piirisihteerin
Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri
• toimistolta arkisin (ma – ke)
Mannerheimintie 93 A
klo 9.00 – 14.00
00270 Helsinki
• puhelimella (ma – ke)
klo 9.00 – 12.00
Toiminnanjohtajan ja sosiaalineuvojan
• sähköpostilla tai puhelimella

Kotisivumme löytyvät osoitteesta: sotaveteraanipiirihelsinki.ﬁ
Facebookissa olemme osoitteessa: facebook.com/hssvp
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Jalkahoitoa / hierontaa
Piiri kustantaa puoliso- ja leskijäsenille 4 jalkahoitoa / hierontaa toimintavuonna. Ota yhteys piirisihteeriin.

Asunnon korjaustyöt
Veteraanilla ja veteraanin leskellä on mahdollista saada avustusta asunnon pieniin korjaustöihin. Lisätietoa
saat Anni Grundströmiltä

Kotikäynti; tarvitsetko apua, onko Sinulla huolia
Jos tunnet, että tarvitset apua tai tukea, soita Annille ja sovi kotikäynnistä. Anni auttaa asioiden selvittämisessä. Myös omaiset voivat ottaa yhteyttä.

Avustaja kotiin
Piirillä on sopimus palveluntuottajan kanssa leskijäsenille annettavasta kotiavusta. Avustaja on apuna kodissa ja sen ulkopuolella. Palvelusta perimme pienen omavastuuosuuden. Henkilökohtainen apu käsittää mm.:
O`NPLUPHHUSPP[[`]p[[LO[p]p["R`UZPLUSLPRRHHTPULUOP\Z[LURHTWHHTPULUWHYYHUHQVW\RL\[\TPZLZZH
avustaminen, peseytymisessä avustaminen
Y\VRHPS\QHYH]P[ZLT\Z"H[LYPVPKLU]HSTPZ[\ZSpTTP[[pTPULUHZPHRRHHUH]\Z[HTPULUY\VRHPS\ZZHRLP[
tiön pienen järjestelytyöt
RVKPUOVPKVSSPULU[`"HYRPZPP]V\ZRVKPUOVP[V
SPPR\UUHSSPULUHW\"H]\Z[HTPULU\SRVPS\ZZH
T\\HW\"RH\WHZZHRp`U[PZHH[[HTPZHW\SLO[PLUS\R\ZL\Y\Z[LS\

Nuoria apuun yksinäisyyteen ja ulkoiluun
Piirin kautta Sinulla on mahdollista saada nuoria avuksesi. Nuoret ovat tavallisia eri-ikäisiä helsinkiläisiä
nuoria, jotka tulevat eri kulttuureista. Heitä yhdistää halu auttaa ikäihmisiä. Nuori voi käydä luonasi esimerkiksi kerran viikossa 2 – 3 tuntia kerrallaan. Nuoren käydessä voidaan ulkoilla, käydään eri virkistystilaisuuksissa, käydään kaupassa, tai ihan vain vietetään aikaa yhdessä. Toiminta tapahtuu Sinun ehdoillasi ja
on Sinulle maksutonta.

Taloudellista tukea järjestön kautta
Henkilökohtaiset avustukset on tarkoitettu pääsääntöisesti pienituloisille, esim. lääke-, hammas- sekä
terveydenhuollon hoitokuluihin, sekä silmälasien hankintakustannuksiin. Hakijan täytyy olla piirin tai jäsenyhdistyksen jäsen. Hakemuksessa tulee olla hakijan henkilötiedot, tuloselvitys, avustuksen käyttö sekä
selvitys aiheutuneista kustannuksista. Tilinumerot on ilmoitettava IBAN-muodossa.
Hakemuksen voi tehdä hakija itse, hänen omaisensa tai sotaveteraaniyhdistyksen edustaja. Hakemukset
lähetetään Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiriin. Päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti hakijalle ja myönnetty avustus maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille.
Samana vuonna ei samalle hakijalle avustusta myönnetä toistamiseen.

Avustusta ei myönnetä
HZ\U[VVZHRL`O[PZZp[LO[p]PPUWLY\ZRVYQH\RZPPUQV[RHYHOVP[L[HHU[HSV`O[PUSHPUHSSHQHTHRZL[HHUYHOVPtusvastikkeessa eikä vakuutusten piiriin kuuluvia vahinkojen omavastuita korvata.
/VP]HLPRpWHS]LS\[HSVQLUOVP[VTHRZ\POPU
SQ`LPRpZpORSpTTP[`RZLZ[pHPOL\[\]PPUSpTTP[`ZR\S\POPU
@SLPZPPUOH\[H\ZR\Z[HUU\RZPPUWLYPR\UUHSSL
Hakemuksia saa piiristä tai sen voi tehdä vapaamuotoisella kirjeellä, jossa selviää edellä mainitut
tiedot. Hakemus lähetetään osoitteella Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri. Mannerheimintie 93 A,
00270 Helsinki

Kaikki hakemukset käsitellään luottamuksellisesti.
Jos asiassa ilmenee kysyttävää tai epäselvyyksiä, pyydämme teitä ottamaan yhteyttä:
Anni Grundström / Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri, puh. 040 822 3998
DQQLJUXQGVWURP#VRWDYHWHUDDQLOLLWWRð
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Veteraanietuudet 2020
Rintamalisää maksetaan henkilölle, jolla on
YPU[HTHZV[PSHZ[\UU\Z
YPU[HTHWHS]LS\Z[\UU\ZT`UUL[[`UHPZPSSL
YPU[HTH[\UU\Z
[VKPZ[\ZVZHSSPZ[\TPZLZ[HTPPUHUYHP]H\Z[LO[p]PPU]\VZPUH ¶ 
Veteraanien rintamalisä nousee 125 euroon kuukaudessa 1.4.alkaen. Rintamalisä on nykyisin 50,19 euroa.

Ylimääräinen rintamalisä
@SPTppYpPZ[pYPU[HTHSPZppTHRZL[HHUUPPSSL:\VTLZZHHZ\]PSSLLSpRRLLUZHHQPSSLQV[RHZHH]H[YPU[HTHSPZpp
ja kansaneläkettä. Sitä ei makseta miinanraivaajille.
@SPTppYpPULUYPU[HTHSPZpVU¶ ZPP[pVZHZ[HRHUZHULSpRL[[pQVRHVUZ\\YLTWPR\PU LRR
Suurin mahdollinen ylimääräinen rintamalisä maksetaan eläkkeensaajalle, joka ei saa sen määrää pienentäviä eläkkeitä, kuten eläkettä ulkomailta.
Suurin mahdollinen ylimääräinen rintamalisä on
`RZPUHZ\]HSSL LRR
WHYPZ\O[LLZZHVSL]HSSLLRR
Ylimääräinen rintamalisä on verotonta tuloa.

Veteraanilisä
Jos saat ylimääräistä rintamalisää ja korotettua tai ylintä eläkettä saavan hoitotukea, Kela maksaa sinulle
veteraanilisää.
Veteraanilisän määrä on 107,49 e/kk. Se on verotonta. Se ei pienennä eläkkeensaajan asumistukea.
Lisä maksetaan myös laitoshoidossa olevalle veteraanille, mutta se otetaan huomioon pitkäaikaishoidon
maksussa, jonka laitos tai kunta perii veteraanilta.

Veteraanipalvelut
Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut tulivat lakisääteisiksi 1.11.2019 lähtien. Lakimuutoksen jälkeen rintamaveteraanien ja sotainvalidien kotipalvelut ovat sisällöltään ja laajuudeltaan samanlaiset.
Kotipalvelulla tarkoitetaan mm. hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, asiointiin sekä muihin
jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista.
Palvelut perustuvat henkilökohtaisen palvelutarpeen kartoitukseen, joka tehdään kunnissa lakisääteisesti.
Veteraanit ovat erityisryhmä, jolle palveluja myönnettäessä kunta ei voi antaa omia ohjeitaan, eikä soveltaa
samoja kriteerejä kuin muihin ikääntyneisiin. Kunnissa on noudatettava Valtiokonttorin ohjeita. Veteraanin
tuloja ei selvitetä, vaan palvelun tarve on ratkaiseva. Vuokraa, sähkö- ja vesimaksua ei korvata.
Palvelutarpeen muuttuessa ota yhteyttä oman kaupungin veteraanipalveluihin. Rintamaveteraanien
kotona asumista tukevat palvelut tulivat lakisääteisiksi 1.11.2019 lähtien Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut tulivat lakisääteisiksi 1.11.2019 lähtien.

Omaishoidon tuki
Veteraanin omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista
palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, omaishoitajan vapaapäivistä ja omaishoitoa
tukevista palveluista. Myös omaishoitajan eläke- ja tapaturmavakuutusmaksut korvataan hoitokorvauksen
lisäksi.
Omaishoidon tuesta laaditaan hoitajan ja kunnan kesken sopimus. Omaishoidon tuesta päätettäessä kunnan on käytettävä tarveharkintaa. Jos omaishoidon tuen tarvetta selvitettäessä todetaan, että veteraani
on omaishoidon tuen tarpeessa, kun otetaan huomioon hänen toimintakykynsä, tarvittavan hoidon määrä,
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sitovuus ja vaativuus, niin omaishoidon tuki myönnetään riippumatta siitä, maksetaanko kunnassa muille
kuntalaisille omaishoidon tukea.
Omaishoidon takia ei saa vähentää veteraanin muita palveluja, eikä omaishoitajan palkkiota saa vähentää
näiden palvelujen takia. Esimerkiksi siivouspalveluja voidaan myöntää näillä rahoilla, jos omaishoitaja on
P[ZLRPUQV]HUO\ZWHS]LS\SHPUWPPYPZZp]\V[[H

Rintamaveteraanien kuntoutus
Kuntoutuslainsäädännössä ei ole muutoksia.
Rintamaveteraanien kuntoutus voidaan toteuttaa laitoskuntoutuksena, päiväkuntoutuksena tai avokuntoutuksena. Myös laitoshoidossa asuvalla veteraanilla on oikeus saada edellä mainittua kuntoutusta. Avokun[V\[\ZVUTHOKVSSPZ[H[V[L\[[HHT`ZYPU[HTH]L[LYHHUPURV[VUHRV[PR\U[V\[\ZQVZZLVUOpULU[LY]L`dentilansa vuoksi tarpeen. Kotikuntoutuksella tarkoitetaan kotona tai kodinomaisissa olosuhteissa, kuten
palvelutalossa, tehostetussa palveluasumisessa tai laitoshoidossa annettavaa avokuntoutusta.
Kuntoutuksen lisäksi voidaan antaa jalkahoitoa enintään kolme kertaa vuodessa. Aviopuolisolla on mahdollisuus osallistua yhdessä rintamaveteraanin kanssa laitos- tai päiväkuntoutukseen, mutta ei avokuntoutukseen.
Kunta maksaa rintamaveteraanin myös puolison kuntoutuskustannukset ja Kansaneläkelaitos korvaa
kuntoutusmatkoista aiheutuvat kulut kokonaisuudessaan. Taksia käytettäessä se on tilattava KELAn
alueellisesta palvelunumerosta.

Yleiset korvaukset vuonna 2020
Kela-korvattavien lääkkeiden maksukaton vuosiomavastuu nousee 577,66 euroon nykyisestä 572 eurosta.
Omavastuun täyttyminen lasketaan aina kalenterivuodelta, ei sairauden alkamisesta. Vuoden 2020 alusta lukien lääkkeistä maksetut omavastuut näkyvät ajantasaisesti apteekeissa ja Kelan asiointipalvelussa,
joten lisäkorvauksen saa heti lääkeoston yhteydessä.

Terveydenhuollon maksukatto
Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittainen maksukatto. Vuonna 20202021 maksukatto on 683 euroa vuodessa.
Maksukattoon lasketaan mukaan
[LY]L`ZRLZR\RZLUH]VZHPYHHUOVPKVUSppRpYPWHS]LS\QLUTHRZ\[
M`ZPV[LYHWPHTHRZ\[
ZHYQHOVPKVUTHRZ\[
ZHPYHHSHUWVSPRSPUPRRHTHRZ\[
WpP]pRPY\YNPHUTHRZ\[
S`O`[HPRHPZLUSHP[VZOVPKVUTHRZ\[[LY]L`KLUO\VSSVUQHZVZPHHSPO\VSSVUSHP[VRZPZZH
`QHWpP]pOVPKVUTHRZ\[
R\U[V\[\ZOVPKVUTHRZ\[
Maksukattoon ei lasketa mukaan maksuja
OHTTHZOVPKVZ[H
ZHPYHHUR\SQL[\RZLZ[H
SppRpYPU[VKPZ[\RZPZ[H
`RZP[`PZSppRpYPUSpOL[[LLSSp[LOK`PZ[pSHIVYH[VYPVQHR\]HU[HTPZ[\[RPT\RZPZ[H

Maksukaton täytyttyä
HZPHRHZZHHTHRZ\RH[VUWPPYPPUR\\S\]H[WHS]LS\[WppZppU[PZLZ[PTHRZ\[[H
S`O`[HPRHPZLZ[HSHP[VZOVPKVZ[HWLYP[ppULUPU[ppUL\YVUOVP[VWpP]pTHRZ\
4HRZ\RH[VU[p`[[`TPZ[pVUZL\YH[[H]HP[ZL;p[p]HY[LU]VPW``[pp[LY]L`KLUO\VSSVZ[HZL\YHU[HRVY[PU
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HELSINGIN SEUDUN SOTAVETERAANIPIIRI RY
^^^ZV[H]L[LYHHUPWPPYPOLSZPURPMPMHJLIVVRJVTOZZ]W
PIIRI
Puheenjohtaja Pertti Laatikainen
Toimisto: Mannerheimintie 93 A, 00270 Hki
Toimisto on avoinna ma – ke klo 9 – 14, puh.aika 9 – 12

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

sähköposti: helsinginseudun.svp@sotaveteraaniliitto.fi
Toiminnanjohtaja Rauno Loukkola puh. 050 441 4703
sähköposti: WRLPLQQDQMRKWDMDKVVYS#NROXPEXVÀ
Sosiaalineuvoja Anni Grundström puh. 040 822 3998
sähköposti DQQLJUXQGVWURP#VRWDYHWHUDDQLOLLWWRÀ
Piirisihteeri Sinikka Watjus puh. 050 441 4704
sähköposti: SLLULVLKWHHULKVVYS#NROXPEXVÀ

KANNATTAJAJÄSENYHDISTYKSET
Kannattajajäsenyhdistykset
PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA
PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA ry
Puheenjohtaja Hannu Saloniemi Puh. 0400701533
Veteraaniyhteyshenkilö Kaarlo Männistö
puh. 0400 440 942

Kuolleet ja osoitteenmuutokset piirisihteerille!
Inkeriläiset ja Karjalaiset Heimoveteraanit kerho
Toiminnanjohtaja Vihtori Hyyrönen puh. 050 301 9140
Puheenjohtaja Hans Gabrielsson, puh. 040 952 3062

HELSINGIN RAUHANTURVAAJAT ry
Veteraaniyhteyshenkilö
Kari Kaiponen, puh 040 584 8524

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

Rauhanturvaajien vertaistukipalvelu sotaveteraaneille
Älä jää asioiden kanssa yksin
Puh. 020 769 8111

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 Hannu Viitanen puh. 040 533 8911
KDQQXYLLWDQHQ#NROXPEXVÀ
Naiskerhon pj Liisa Sihtola, puh, 0500 801 510
Espoon Sotaveteraanikuoro
Puheenjohtaja Lauri Lehtonen, puh. 0400 542 527
Kuoron johtaja Anita Lehtonen, puh. 0400 641 321
pianonvirittäjä.anita@gmail.com
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 602 905
Puheenjohtaja Matti Passi puh. 0400 446 210
PDWWLSDVVL#VDXQDODKWLÀ
Kuntoutusvastaava Seppo Kuokkanen puh. 040 525 0531
Tiedotusvastaava Tuula Mahlman puh. 050 596 1720
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KAUPUNKIEN
KAUPUNKIEN VETERAANIPALVELUT
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
Veteraanipalvelut
Itä-Vantaa 050 318 1671
Länsi-Vantaa 050 312 4538
Kauniainen
Anna Mattila 050 500 4129

HELSINGIN SEUDUN SOTAVETERAANIPIIRI RY
Mannerheimintie 93 A, 00270 Helsinki. Puh. 050 441 4704
Toimisto on avoinna maanantai – keskiviikko klo 9.00 –14.00
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YHDISTYSASIAA
YHDISTYSASIAA
Kokouskutsu
Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry:n vuosikokous pidetään 28.4.2020 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.
Piirin veteraani-, puoliso- ja leskijäsenten asioita hoidetaan toimistossa ma – ke klo 9.00 – 14.00 tai toimiston
puh. 050 441 4704 ma – ke klo 9.00 – 12.00 (puhelinaika).
Kaikki jäseniä koskevat tiedot ja tapahtumat löytyvät näiltä piirin sivuilta, alla olevien otsikoiden alta.

KUNTOUTUS
KUNTOUTUS
Jalkahoito/hieronta
Piirin veteraanitunnuksen omaavat jäsenet saavat jalkahoidot Helsingin kaupungin, kotona asumista tukevista
palveluista palvelutarpeen kartoituksen perusteella.

VETERAANITAPAHTUMAT
VETERAANITAPAHTUMAT
Pe 13.3. Valtioneuvoston kanslia, Helsingin kaupunki, Kaartin jääkärirykmentti ja veteraanijärjestöt järjestävät seuraavat, Talvisodan päättymisen muistotilaisuudet Helsingissä
Klo 8.30 Seppeleen lasku Kansalliselle talvisotapatsaalle,
Kasarmintori
Klo 8.50 Seppeleen lasku Hietaniemen hautausmaan sankariristille
Klo 10.00 Talvisodan päättymisen muistohetki Tuomiokirkossa
Klo 9.00–12.00 Teltta Senaatintorilla. Sotilaskodin kahvit
klo 9 alkaen. Ohjelmaa klo 10.45 –12.00. Musiikkia klo 9
alkaen.
Ma 27.4. Kansallisen Veteraanipäivän juhla Helsingissä.
Klo 10.00 Lipunnosto ja seppeleen lasku sekä muistotilaisuus Mannerheimin ratsastajapatsaalla.
Klo 12.00 Veteraanipäivän juhla Finlandia-talon Cafe
Verandassa.
Klo 13.00 Veteraanipäivän kahvit Cafe Verandassa. Katso
erillinen ilmoitus lehdestä.

HENGELLISET TAPAHTUMAT
HENGELLISET
TAPAHTUMAT

VETERAANILIIKUNTA
VETERAANILIIKUNTA

Hengellinen iltapäivä
Piiri järjestää Helsingin alueen kaikille veteraaneille hengellisen iltapäivän. Tapaamispaikkana on Kampin Palvelukeskuksen 1 kerros, kerhohuone Faden, klo 15.00
–17.00. Pullakahvit! Tapaamme aina kuukauden viimeisenä keskiviikkona. Kevään tapaamispäivät ovat 26.2.,
25.3. ja 29.4.

Piirin järjestämät liikuntatilaisuudet jatkuvat myös vuonna 2020. Osallistuminen edellyttää ilmoittautumista.

VIRKISTYS
VIRKISTYS

Piiri kustantaa puoliso- ja leskijäsenilleen toimintavuonna
neljä (4) jalkahoitoa tai hierontaa. Hoitolähete tilataan toimiston puh. 050 441 4704 ma – ke klo 9 –12 (puhelinaika).

Oulunkylän kuntojumppa maanantaisin klo 11.00 –12.00.
Ilmoittautumiset suoraan Oulunkylän Kuntoutukseen Mäkitorpantie 19, puh. (09) 728 2475.
Töölön Urheilutalon remontti on valmistunut. Piirin kuntojumppa siirtyi 14.1.2020 alkaen takaisin Töölön Urheilutalolle (Topeliuksenkatu 41). Jumpparyhmä kokoontuu
aina tiistaisin klo 10.00 –11.00. Yhteyshenkilö Pia Angerma puh. 050 370 9272.
Mäkelänrinteen allasvesijumppa torstaisin klo 10.30–
11.00. Yhteyshenkilö Markus Ollonqvist puh.(09) 389 3760.

Vierailu 19.2.
Keskiviikkona 19.2. klo 15.00 vierailemme Vapaamuurarien museolla. Toimitilojen ja museon esittelykierros kestää noin 2 tuntia. Kokoontuminen klo 14.50 Kasarminkatu 16 D edessä. Ilmoittaudu välittömästi piirin toimistoon
puh 050 441 4704.
Kevätkonsertti 14.3.
Hämeen Maanpuolustussoittokunnan konsertti lauantaina
14.3. klo 14.00. Paikkana on Astoria-Sali, Iso Roobertinkatu 14. Lipun hinta on 10.00 €. Nouto piirin toimistosta
ma - ke klo 9 – 14
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”Vankilavierailu” 14.4.
Tiistaina 14.4. vierailemme vanhassa Katajanokan vankilassa. Perinteinen talonkierros johdattelee Skattan vanhan vankilan historiaan: kuullaan talon vaiheista, entisistä
asukkaista ja jokunen pakotarinakin. Käydään katsomassa
vanha ryhmäselli ja eristysselli sekä liikutaan pitkin historiallista keskikäytävää. Kierroksen jälkeen nautimme
ravintola Linnakellarissa ryhmämenu ”Sellin”. Kokoontuminen klo 10.45 Hotelli Katajanokan edessä, Merikasarminkatu 1. Osallistumismaksu 25,00 € maksetaan
vetäjälle. Ilmoittauduttava viimeistään 1.4.2020 piirin toimistoon, puh 050 4414 704.
Kartanovierailu 12.5.
Tiistaina 12.5. teemme retken Malmgårdin kartanoon,
joka sijaitsee Pernajan kunnassa. Kartanolla on pitkä historia vuodesta 1614. Kartanon esittelyn jälkeen nautimme
keittolounaan. Ennen paluumatka käymme vielä kartanon
puodissa. Retken hinta 25,00 euroa. Bussi lähtee klo 9.30
Marskin ratsastajapatsaalta paluu klo 15.00 mennessä.
Ilmoittautumiset 29.4.2020 mennessä piirin toimistoon,
puh 050 4414 704.

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 ja arpajaiset.
Ma 2.3. klo 16.00 Eeva Härö luennoi ja Harry Mälkki musisoi aiheesta ”Mennään metsään”. Yhteislaulua.
Ma 6.4. klo 16.00 Varusmiehet kertovat varusmiespalveluksestaan. Kaartin soittokunnan varusmiehet musisoivat.
Ma 4.5. klo 16.00 Etelä-Suomen Maanpuolustussoittokunnan kevät 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 tapaamispäivät ovat 12.3. ja 14.5. Tulevista aiheista saat tietoa tapaamisen yhteydessä tai Pia Angermalta puh. 050 370 9272.

VANTAAN SOTAVETERAANIT RY
YHDISTYSASIAT
YHDISTYSASIAT
Kokouskutsu
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään Koskikeskuksen seurakuntasalissa, Vernissakatu 4, Tikkurila,
keskiviikkona 8.4.2020 klo 14.00. Kahvitarjoilu klo 1314. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 10.
§:ssä määrätyt asiat kuten toimintakertomus, tilinpäätös
ja tilintarkastuskertomus sekä muut esityslistassa mainitut
asiat.
Läntinen osasto
Kuukausikokoukset kevätkaudella 2020 pidetään entiseen
tapaan eli kuukauden toisena tiistaina. Seuraavat kokoukset ja niissä pidettävät esitelmät ja esitelmöitsijät ovat:
11.2. (Syrjäytynyt nuori Mannerheim/Pekka Kouri), 10.3.
(Asekätkentä/Jussi Lukkari), 14.4. (Tasavallan panttivangit/Rauha Sihvonen), 12.5. (Isäni Martti Simojoki/Jaakko
Simojoki). Kokouspaikka on Virtakirkko, Rajatorpantie
8. Kokoukset alkavat klo 14.00. Kahvitarjoilu klo 13-14.
Johtoryhmä kokoontuu klo 12.30.
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Itäinen osasto
Kuukausikokoukset kevätkaudella 2020 pidetään keskiviikkoisin 12.2., 11.3. ja 13.5. Huom! keskiviikkona 8.4.
on yhdistyksen kevätkokous. Kokouspaikka on Koskikeskus, 1. krs, Vernissakatu 4, Tikkurila. Kokoukset alkavat
klo 14.00. Kahvitarjoilu klo 13 – 14. Johtoryhmä kokoontuu tarvittaessa klo 12.30.

KUNTOUTUS
KUNTOUTUS
Vantaan kaupungin kuntoutuspalvelut tunnuksen
omaaville veteraaneille.
Kaupungin lääkinnällisen kuntoutuksen toimisto hoitaa
Valtiokonttorin rahoittaman tunnuksen omaavien veteraanien laitos-, päivä- ja avokuntoutuksen. Niihin tarvitaan
lääkärin lähete. R-tunnuksen omaavat veteraanit saavat
neljä 50 euron 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 edellämainittu tai puh.
050 318 1671. Asian voi hoitaa myös käymällä Koivukylän terveysasemalla, Karsikkokuja 15, 01360 Vantaa.
Vantaan Sotaveteraanit ry:n kuntoutuspalvelut tunnuksettomille varsinaisille jäsenille sekä puoliso- ja leskijäsenille ovat seuraavat:
Hierontaa neljä (4) ilmaista 45 minuutin hierontakertaa
vuodessa. Kotiin tilauskustannukset (24 e/kerta) sisältyvät korvattavaan osaan. Sovittava kuntoutusvastaavan
kanssa, puh. alla.
Jalkahoitoa. Viisi (5) enintään 50 euron arvoista jalkojen
perushoitoa vuodessa ilman ikärajaa. Sovittava kuntoutusvastaavan kanssa, puh. alla.
Kuntoutusvastaavana toimii Seppo Kuokkanen,
puh. 040 525 0531.

VETERAANITUNNUKSEN
VETERAANITUNNUKSEN OMAAVIEN
OMAAVIEN
VETERAANIEN
KOTONA
VETERAANIEN KOTONA ASUMISTA
ASUMISTA
TUKEVAT
TUKEVAT PALVELUT
PALVELUT
1.11.2019 astui voimaan laki, jolla tunnuksen omaavien veteraanien kotona asumista tukevat palvelut
saatettiin samalle tasolle kuin sotainvalideilla.
Nämä palvelut ovat Valtiokonttorin rahoittamia ja kaupungin järjestämiä.
Veteraanin em. palvelut perustuvat palvelutarpeen
kartoitukseen
Kartoituksessa selvitetään tarpeet
NRWLKRLWRRQMDWXNLSDOYHOXLKLQ
DSXYlOLQHLVLLQ
DVXPLVSDOYHOXLKLQWDLODLWRVKRLWRRQ
DVXQQRQPXXWRVW|LKLQNDLWHHWN\QQ\NVHW
RPDLVKRLGRQWXNHHQ
NXOMHWXVSDOYHOXXQ
Veteraani, mikäli palvelutarpeen kartoitusta ei osaltasi ole
tehty, pyydä sitä välittömästi. Ota yhteyttä Länsi-Vantaalla lähihoitaja Jouni Lamminmäkeen, puh. 050 312 4538,
Itä-Vantaalla joko edellämainittuun tai puh. 050 318 1671.

MUITA PALVELUITA
PALVELUITA
MUITA
Vantaan Sotaveteraanit ry:n muita palveluita tunnuksettomille varsinaisille jäsenille sekä puoliso- ja leskijäsenille ovat:
Suursiivous (ns. kotiapuprojekti). Kaksi (2) á neljä h (4)
suursiivousta vuodessa ilman omakustannusta ja tulorajaa. Sovittava taloudenhoitajan kanssa, puh. 0400 418 083
tai tarjakaarina.nieminen@gmail.com.
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.
Vantaan seurakuntien vapaaehtoisten Nikkaristien
ryhmä tarjoaa kertaluonteista maksutonta apua kodin
pieniin askareisiin, kuten kattolampun tai palovaroittimen
pariston vaihtoon tai taulun ripustukseen. Soita omaan
seurakuntaasi ja kerro, missä tarvitset apua. Puhelinnumerot: Hakunila, 050 309 8775, Hämeenkylä (ma-pe klo
9-14) 09 830 6450, Korso 050 322 6560, Rekola 050 329
0361, Tikkurila (ma, to klo 11-13) 044 422 0456, Vantaankoski 09 830 6426.

TAPAHTUMIA
TAPAHTUMIA
13.3. Talvisodan päättymisestä 80 vuotta
NORNXQQLDQRVRLWXV7LNNXULODQYHWHUDDQLSXLVWRVVD
Hertaksentie 1
NORPXLVWRMXKOD7XRPLRNLUNRVVD
NORNDQVDODLVMXKOD6HQDDWLQWRULOOD
13.3. Sotaveteraaniviikon päätöskonsertti Lappeenrannassa
27.4. Kansallinen veteraanipäivä
NOROLSXQQRVWRMDNXQQLDQRVRLWXV7LNNXULODQYHWHraanipuistossa
NORMXKODNRQVHUWWLNRQVHUWWLWDOR0DUWLQXNVHVVD
(Jaakko Ryhänen)

Katso myös Helsingin seudun sotaveteraanipiirin tiedotukset tästä lehdestä! Niihin kaikkiin
voit osallistua.
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Veteraanipainotteinen seniorijuhla
Vantaalla 8.10. 2019
Vantaan Sotaveteraanit järjesti Vantaan
seurakuntayhtymän tuella Myyrmäen
Virtakirkossa 8.10.2019 vanhustenviikon veteraanipainotteisen seniorijuhlan. Juhla sai hyvän vastaanoton ja
osallistujia oli yli 200 henkilöä.
Juhlan aloitti Tikkurilan Rintamaveteraanien Rytmihäiriö-orkesterin
työn jatkaja RYHÄ-orkesteri Timo
Hämäläisen johdolla.
Tervehdyspuheen piti Vantaan Sotaveteraanien puheenjohtaja Matti
Passi. Hän käsitteli puheessaan 1.11.
2019 voimaan astuvaa rintamaveteraanien kotona asumista tukevia palveluja koskevaa lakia. Rintamaveteraanit saavat nyt samat palvelut kuin
Sotainvalideilla on ollut jo vuosikym-

meniä. Lain myötä tunnustetaan myös
se, että sotiemme veteraanit ovat
vanhusväestön erityisryhmä. Passi
otti esiin myös sotien aikana kotirintamalla toimineet naiset, lotat, sotilaskotisisaret ja työvelvolliset. Hän
totesi, että yhteiskunta ei ole millään
tavalla huomioinut heitä. Heidänkin
tulisi olla erityisryhmä. Vanhuspalvelulakia tulee nyt kehittää niin, että em.
naiset ja koko sota-ajan sukupolvi saa
kunniallisen toimeentulon elämänsä
ehtoossa.
Juhlaan toivat Vantaan kaupungin
tervehdyksen apulaiskaupunginjohtaja Martti Lipponen ja paikallisen
seurakunnan tervehdyksen kirkkoherra Hannu Pöntinen. Juhlapuheen piti

Helsingin piispa Teemu Laajasalo.
Hän aloitti puhumalla kiitollisuudesta
juuri ennen häntä esiintyneen laulutaiteilija Pekka Laakson laulaman virren
”Kiitos sulle Jumalani” innoittamana.
Hänen puheensa pääsisältö kosketteli kolmea teemaa, turvallisuus, toivo
ja anteeksianto. Juhlassa esiintyivät
myös näyttelijä Eeva-Maija Haukinen runoja lausumalla sekä lääninrovasti Jukka Nevala, joka kertoi seurakuntien seniorityöstä tänään. Juhla
päättyi yhteisesti laulettuun lauluun
”Arvon mekin ansaitsemme”. Juhlan
jälkeen Vantaan seurakuntayhtymä
tarjosi kaikille kakkukahvit.
Teksti: Matti Passi

Juhlan esiintyjät, vas. laulutaiteilija Pekka Laakso, RYHÄ-orkesterin johtaja Timo Hämäläinen, Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Martti Lipponen, Helsingin piispa Teemu Laajasalo,
lääninrovasti Jukka Nevala, Vantaan Sotaveteraanien puheenjohtaja Matti Passi ja näyttelijä Eeva-Maija Haukinen. Kuvasta puuttuvat Vantaankosken kirkkoherra Hannu Pöntinen ja
Ryhä-orkesterin muut jäsenet. Kuva: Tuula Mahlman.
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Hotelli Vantaassa 25. marraskuuta järjestetyssä pikkujoulussa ojennettiin sotaveteraanien
ansioristit Aino ja Antti Koskiselle, sekä hopeiset ansiomerkit Sirpa Aholalle ja Liisa Virralle.
Kuvasta puuttuu hopeisen merkin saanut Laila Karjalainen.
Sotaveteraaniliiton 60-vuotismitali luovutettiin Erkki Sihvoselle ja jalkahoitolahjakortti
Kaarina Vaskolle. Kuvasta puuttuvat Tapio Juutilainen, jonka
Sotaveteraaniliiton 60-vuotismitalin nouti vaimo Kristiina ja
myös kultaisen ansiomerkin
saanut Tuula Mahlman.

Kuvat: Tuula Mahlman

Pyhän Laurin pappilan juhlatilassa 11.12. järjestetyssä puurojuhlassa puheenjohtaja Matti
Passi ojensi sotaveteraanien hopeiset ansiomerkit Kerttu Kasuriselle ja Tua Kaspiolle
sekä kultaisen ansiomerkin Usko Peijarille.

Mahlmanin sisarusten, Kerttu 8-v. ja Kuutti 5-v., reipas lauluesitys toi piristävän lisän
ohjelmaan. Heitä säesti Tikkurilan seurakunnan kanttori Samppa Laakso.
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Kunnioitetut sotiemme
veteraanit ja lotat, arvoisat
naiset ja herrat!
Hiljentyessämme ja pysähtyessämme kiitollisin ja kunnioittavin ajatuksin muistelemaan tapahtumia maassamme Talvisodan alkamispäivänä, tasan 80 vuotta sitten, voimme vain
osittain ymmärtää sen haasteen valtavia mittasuhteita, jonka
alkava sota kaikilla mittareilla ylivoimaista vihollista vastaan meidät asetti. Se vaati yhdistämään kaiken isänmaamme elinvoiman, kaikki käytettävissä olevat resurssimme ja
toimintaamme ohjaavan kansallisen päättäväisen tahdonvoiman ponnistettuina aivan äärirajoilleen seuraaviksi kolmeksi
sotakuukaudeksi.
Sodan uhka oli jo kesästä -39 lähtien aivan yleisesti tiedostettu, ja siihen oli eri tavoin jo varauduttukin: muun muassa linnoitustöin Karjalan Kannaksella, lokakuun alussa
voimaan saatetuilla kutsuilla laajamittaisiin reservin ylimääräisiin harjoituksiin sekä Suojeluskuntien suuriarvoisella
valmiuden kohottamistyöllä. Kaikesta tuosta huolimatta sota
tuli sittenkin suurelle osalle kansaamme ymmärryksen ylittävänä yllätyksenä, heihin maamme kohtaloista päättävät,
vaaleilla valitut edustajamme mukaan lukien.
Monien itänaapurin kanssa vastapuolen koolle kutsumina
käytyjen neuvottelujen kuluessa esitettyihin aluevaatimuksiin oltiin valmiita suostumaan, mutta vaatimusta Hangon
alueen vuokraamisesta vuosikymmeniksi vihollismaan sotilastukikohdaksi ei katsottu olevan mahdollista hyväksyä.
Neuvottelujen tie alkoi olla kuljettu loppuun.
Jo NL: n hyökkäysuhka sai aikaan lujan yhtenäisyyden
tunteen, joka sodan sytyttyä vain vahvistui. Vallitsi yksituumaisuuden, yhtenäisyyden ja puolustustahdon ilmapiiri, joka
yhdisti ja eheytti kansaamme vain vähän yli kaksi vuosikymmentä onnettoman vapaus- ja sisällissodan jälkeen. Se tasoitti poliittisia erimielisyyksiä ja auttoi sovittelemaan eriäviä
intressejä yhteisen uhan torjumiseksi. Kuvaavaa on esimerkiksi johtavan vasemmistopoliitikon juuri Talvisotaa edeltäneeltä ajalta taltioitu lausuma, jossa hän toteaa, että ’kansan
yksiselitteinen tahto on puolustaa oleellista ominaisuuttaan,
vapauttaan ja itsemääräämisoikeuttaan’. Kansakunta alkoi
ottaa ensimmäisiä askeliaan kohti Talvisodan henkeä, Talvisodan ihmettä.
Voimasuhteiden valtava mittakaavaero Suomen ja NL:n
välillä oli epäilemättä ylimmän sotilas- ja poliittisen johdon
tiedossa:
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– Suomen 250.000:n miehen armeijaa vastassa oli 1 miljoona puna- armeijan sotilasta
– tykkejä oli naapurilla nelinkertainen määrä, mutta mikä
tärkeämpää, heillä oli tykkeihin ammuksia käytettävissä
rajattomasti Suomen huutavaa ammuspulaa vastaan
– ilmavoimissa naapuri oli lukumääräisesti täysin ylivoiPDLQHQ6XRPHQDDRVLQYDQKHQWXQXWWDOHQWRNRQHWWD
vastassa oli sodan alusta lähtien 1.000 suhteellisen ajanmukaista viholliskonetta
– kaikkein alivoimaisin maamme oli panssariaseen osalta
suhdeluvun oltua luokkaa yhden suhteessa kahteensataan
Kaikkineen on laskettu sotilaallisen voiman suhdeluvuksi
Suomen yhden suhde NL: n kymmeneen.
Vastoin sodan kirjoittamattomia lakeja NL hyökkäsi maahamme ilman sodanjulistusta aamulla 30.11. lähes kaikkien
rajan yli johtaneiden teiden suunnissa jokseenkin koko yhteisen asutetun rajamme leveydeltä. Sen ilmavoimat tekivät
samana päivänä lähinnä siviilikohteisiin 140 pommituslentoa, joissa sai surmansa 110- ja haavoittui 250 ihmistä.
Valtavasta, kaikkien sodankäynnissä merkityksellisten
resurssien alivoimasta huolimatta, Suomi päätti hyökkäyksen kohteeksi jouduttuaan puolustaa itsenäisyyttään ja itsemääräämisoikeuttaan. Ilman tuota päätöstä, joka osaltamme
johti Talvisodan puolustustaistelujen alkamiseen, emme olisi
tänä päivänä viettämässä nöyrän ja hiljaisen kiitollisina itsenäisen Suomen vapaina kansalaisina Talvisodan alkamisen
muistopäivää.
Kun sotatoimet aikanaan, 13.3., päättyivät, oli aika tehdä
yhteenvetoa kalliisti maksetun itsenäisyyden ja itsemääräämisoikeuden hinnasta:
– olimme menettäneet kaatuneina ja kadonneina yhteensä
27.000 maamme itsenäisyyden puolustajaa ja siviilihenkilöä
– haavoittuneita oli 43.000
– kotinsa NL:n aluevaatimusten seurauksena menettäneitä
maamme kansalaisia oli 420.000, joiden uuden elämän
edellytykset oli yhteisin toimin turvattava
Tuntuu aivan kohtuuttomalta kuulla puheita häviämistämme sodista NL: a vastaan. Pienet valtiot eivät voi koskaan
voittaa käymiään totaalisia sotatoimia, kun vastassa on jokin merkittävimmistä suurvalloista. Vapaudentahtoisimmat,
peräänantamattomimmat ja puolustuskykyisimmät pienet
valtiot voivat käymiensä puolustussotien tuloksena parhaassa tapauksessa säilyttää itsenäisyytensä. Se oli Talvisodan
uskomattoman arvokas lopputulos, maamme itsenäisyyden
ajan ylivoimaisesti suurin saavutus, jota kannaltamme onnekkaasti tuki läntisten suurvaltojen omista intresseistään
kehittelemien tukioperaatiosuunnitelmien tulo julkisuuteen.
Valtiovallan ja veteraanijärjestöjen yhteisellä päätöksellä
Talvisodan alkamisen muistopäivää ei jatkossa vietetä tähän
saakka totutuin julkisin muodoin ja menoin. Sitä suuremmalla syyllä oikeaa isänmaallisuutta on jokaisen suomalaisen
yksilötasolla jatkossakin pysähtyä ja hiljentyä kiitollisin ja
kunnioittavin ajatuksin Talvisodan alkamisen muistopäivänä
palauttamaan mieliin kunniasukupolven taistelujoukkojen ja
kotirintaman suunnattomia uhrauksia meidän tämän päivän
hyvinvointi – Suomen kansalaisten hyväksi.

Talvisodan päättymisestä 80 vuotta.
”Sininen hetki” -konsertti
kunnioittaa sodan päättymistä
Suomen Isovanhemmat ry on järjestänyt yhteistyökumppaneidensa tuella Temppeliaukion kirkossa
”Sininen hetki”-konsertteja 2000- luvan alusta. Vuodesta 2005 alkaen konsertti on järjestetty Talvisodan
päättymispäivänä 13.3.klo 13.03. Konsertin idean isä
ja pääjärjestelijä on Suomen Isovanhemmat ry:n perustaja, opetusneuvos Pekka Leinonen. Tänä vuonna
järjestettävä ”Sininen hetki”- konsertti on 20.
”Jokaisella ikäpolvella muistot, tavat ja tottumukset
sekä kunnioituksen sisäistäminen muodostuvat jo
lapsena”, toteaa Pekka Leinonen.
Isäni, alikersantti V Leinonen kutsuttiin toistamiseen asepalveluun 17.6.1941. Olin silloin 3 päivän ikäinen. Sisareni oli syntynyt maaliskuussa 1939.
Suunnitelmista perheen kasvattamiseen kertovat talOHVVDROHYDWNHQWWlNLUMHHWµ.XQWlPlUlKLQlRQRKLQLLQ
tehdään Tytille Poju-veli.” Kirjeitä ja kenttäpostikortteja ehti rähinän aikana tulla kotiin kaikkiaan 38. Isäni oli
13.3.1940 ”jossakin korsussa” palvelustehtävissä ja otti
vastaa rauhanviestin klo 06.30.
Vapaalle päästyään ja kuultuaan päivällä radiosta rauhanehdot, hän alkoi kirjoittaa kirjettä äidilleni:

Alikersantti Leinosen viimeinen viesti kotiin.

”R.H” (on Rakas Helga), ja kirje jatkui:
Tuntuu niin kummalliselta, niin hiljaiselta... Joitakin
rivejä kuvausta tunnelmista ja sitten päätelmä: ”Kun tuli
tietoon nuo kamalat rauhanehdot, niin ajattelin, että peruutetaan se pojun teko.”
Siviiliin alikersantti Leinonen pääsi 24.4.1940. Laskemalla selviää jotakin, mutta ”Poju” syntyi 14.6.1941.
Sitten tuli lähtökutsu 17.6. ja alkoi jatkosota 25.6.1941.
Pojulle ei ehditty antaa nimeä, joten kirjeissä puhutaan
ristiäislomasta, sen anomisesta ja sen niiden monesta siirtymisestä.
2.10.1941 kirjoitetusta kenttäpostikortista löytyy tiedot: ”P. on vallattu. Voi hyvin.
Alikersantti Leinonen kaatui samana päivä klo 17.30.
Poju, yksi 50 000:sta sotaorvoksi jääneistä lapsista, sai
myöhemmin isänsä ja isänsä isän, ukkinsa mukaan sekä
ajan ”muotinimen”, siis: Vilho Pekka Juhani.
Velvollisuus ja oikeudet luotiin.
Pekka Leinonen, Opetusneuvos

Katso ”Sininen hetki” konsertti-ilmoitus
sivulla 33.

Alikersantti Leinonen otti vastaan ilmoituksen talvisodan päättymisestä
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Espoon Sotaveteraaneilla
viestikapulan vaihto
Espoon Sotaveteraanit pitivät syyskokouksen 25.11.2019. Yrjö Viitasaari
päätti nelivuotisen kautensa yhdistyksen puheenjohtajana. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin yhdistyksen
varapuheenjohtajana aiemmin toiminut Hannu Viitanen. Kokouksessa
Yrjö Viitasaari totesi jättävänsä yhdistyksen luotsaamisen ilomielin uusiin käsiin. Viitasaari jatkaa edelleen
muun muassa Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry:n hallituksen varajäsenenä ja Espoon Veteraaniasioiden
neuvottelukunnassa. Uusi puheenjohtaja Hannu Viitanen kiitti edellisen
puheenjohtajan suurta panosta. Hän
totesi yhdistyksen olevan hyvässä
kunnossa ja toiminnan aktiivista ja
vakiintunutta.
Espoon Sotaveteraanit ry on suurimpia toimivia veteraanien paikallisyhdistyksiä. Jäsenkuntaan kuuluu
lähes 200 veteraania ja 400 kannattajajäsentä.
Yhdistys juhli tänä vuonan 60-vuotista taivaltaan julkaisemalla mittavan
historiateoksen ”Iltahuuto – Espoon
Sotaveteraanit ry 60 vuotta”. Merkkivuoden pääjuhlaa vietettiin 16.9. Espoon kulttuurikeskuksessa.
Toiminta on edelleen vilkasta,
muun muassa joka talvikauden maanantaina on Valistusjaoston kaikille

28

kansalaisille avoin esitelmätilaisuus
Tapiolan palvelukeskuksessa. Tilaisuuksiin osallistuu 50–100 henkeä
ja esitelmien taso on huomattavan
korkea. Naisjaosto hoitaa tilaisuuksien tarjoilut. Kulttuurijaoston voimin
tehdään teatteri- ja musiikillisin teemoin vierailuja. Sosiaalijaosto hoitaa
nimensä mukaisesti tarpeiden mukaisia palveluja veteraaneille, leskille ja
omaishoitajille. Syksyllä 2019 tehtiin
kuntoutusmatka Viimsi spahan.
Uuden puheenjohtajan Hannu Viitasen mukaan toiminta jatkuu hyväksi
koetun toimintavan mukaisesti lähivuodet. Esitelmätilaisuuksia, kuntoutus-,
kulttuuri- ja virkistysmatkoja jatketaan
samoin kuin vanhenevan veteraanijäsenkunnan tukemista. Veteraanien jaksamisen hiipuminen vaatii luonnollisesti
toiminnan sopeuttamista.
Uusittu laki veteraanituista astui
voimana 1.11.2019. Lain mukaan
veteraaneille turvataan käytännössä
samat edut ja palvelut, kuin sotainvalideilla on ollut tähän asti. Lain myötä
Valtiokonttori varaa tarvittavat määrärahat ja kaupunki huolehtii veteraanien tukien maksamisesta. Veteraaniyhdistys tavoittelee ennen kaikkea
kunniakansalaistemme edunvalvonnan toteutumista ja mahdollisimman
suuren osan saamista asianmukaisten

palvelujen piiriin. Uuden veteraanitukilain mukaisesti kaikille veteraaneille tehdään palvelukartoitus, jossa selvitetään avun tarve. Espoon kaupunki
on jo tehnyt kaikille veteraaneille
kartoituksen. Espoon Sotaveteraanit
ry:llä riittää työsarkaa veteraanien
kunnon heikkenemisen myötä.
Erityisen tärkeää on toiminnan
suuntaaminen leskien ja omaishoitajina toimivien puolisoiden avustamiseen monin tavoin.
Yhdistyksen toiminnasta tiedottaminen tapahtuu Helsingin alueen
Sotaveteraanipiirin lehden, jäsenkirjeiden, tapaamisten ja nettisivujen
avulla. Huomattava osa veteraaneista on omaksunut internetin ja sähköpostin käytön. Monilla on kuitenkin
haasteita selviytyä päivittäisten pankki-, vero- ja muiden asioiden hoitamisessa. Perinteisten tiskipalveluiden
väheneminen liki kaikissa palveluissa
niiden siirryttyä nettiin, on iso ongelma. Yhdistyksen puheenjohtaja toimii
edusmiehenä Espoon vanhusneuvostossa, jossa tehdään kaikki mahdollinen muun muassa senioreiden digitaitojen ja tasa-arvoisten palvelujen
saamiseksi. Esimerkiksi käteisrahapalvelut ovat suuri kysymys, sillä
osalle senioreista pankkiautomaatin
käyttö voi olla ylivoimaista.
Hyvin monet veteraanit ovat edelleen virkeitä ja yhteiset tapahtumat
ovat tärkeitä paitsi virkistymisen
myös sosiaalisten tarpeiden kannalta.
Viikoittaisissa tapaamisissa vaihdetaan kuulumisia ja tavataan tuttuja.
Eri tapaamiset – esitelmämaanantait
keskeisinä – on tilaisuus toteuttaa nykyään paljon puhuttua elämänpituista
oppimista.
Hannu Viitasen mukaan Espoon
Sotaveteraanit ry jatkaa toimintaansa
4–5 vuoden ajan, jonka jälkeen tulee
ajankohtaiseksi siirtyä perinnetoimintaan. Nykysukupolvet eivät ole nähneet sota-aikaa ja aikanaan eivät tapaa
sodan itse kokeneita ihmisiä. Tuolloin
on hyvin tärkeää ylläpitää sotaveteraanien, sotahistorian ja sotauhrien
muiston perinnettä. Se on parasta rauhantyötä tulevaisuudessa.
Teksti: Hannu Viitanen
Kuva: Matti Kaltokari

ESPOON SOTAVETERAANIT RY
Ukonvaaja 4, 02130 ESPOO
4HHUHU[HP[VYZ[HPRSV W\O 
espoon.sotaveteraanit@luukku.com
^^^LZWVVUZV[H]L[LYHHUP[Ä

VIIHDEKONSERTTI
TÄHTIPÖLYÄ
Espoon kulttuurikeskus Tapiolasali tiistaina 25.2. klo 19.00
Kaartin soittokunta johtaa musiikimajurit
Pasi-Heikki Mikkola ja Tomi Väisänen
Solistit
Jennie Storbacka ja Lauri Mikkola
Kaartin soittokunta nousee estradille musiRHHSPZp]LSTPLU[HOKPZZH1LUUPL:[VYIHJRHU
ja Lauri Mikkolan kanssa.
Molemmat ovat yleisölle tuttuja sekä laulajina että näyttelijöinä. He ovat esiintyneet
3PUUHUQ\OSPZZH2HHY[PU*VTIVURHUZZH
Konsertin järjestää Espoon Sotaveteraanit ry
Lippujen myynti:
Espoon Sotaveteraanit ry:n toimisto
4H¶ [VRSV ¶ W\O 
espoon.sotaveteraanit@luukku.com
Liput 30 €

Valistusjaoston maanantaiesitelmät klo 14. Tapiolan palvelukeskuksessa Länsikulmassa,
Länsituulentie 1 A, 3. kerros. Vapaa pääsy.
10.2.
17.2.
24.2.
2.3.
9.3.
16.3.
23.3.
30.3.
6.4.
13.4.
20.4.
27.4.

Innovaatiosuurlähettiläs Jarmo Saleva: Suomen innovaatiopolitiikka
Vuori-insinööri Antero Hakapää: Merenkurkun yli hiihtäen helmikuussa 1918
MTK:n toiminnanjohtaja Antti Sahi: Suomen maatalouden tulevaisuus
VTT Esko Vuorisjärvi: Talvisodan dramaattinen karkauspäivä
Pääsihteeri Kaarina Suominen: Naisten Valmiusliitto – Naiset turvallisuuden eturivissä
KEVÄTKOKOUS
Viestintäkonsultti Christina Forsgård: Informaatiovaikuttaminen
Nuorisopastori Jussi Koski: Tubettaminen – uusi media
Professori Pertti Vakkilainen: Taipaleenjoen synty
II Pääsiäispäivä
Sotatieteen maisteri Atte Kaleva: Maahanmuutto, monikulttuurisuus ja islamilainen ääriajattelu
Lotta May Virtalan haastattelu: Viestilottana Mikkelin Päämajassa
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ESPOON SOTAVETERAANIT RY
TAPAHTUMAT
HELMIKUU
Ma 10.2. klo 14.00. Valistusjaoston esitelmätilaisuus
TPK:ssa. Innovaatiosuurlähettiläs Jarmo Savela: Suomen
innovaatiopolitiikka
Ti 11.2. klo 12.30 Veteraanitapaaminen Palvelukeskuksessa. KI
Ma 17.2. Vuori-insinööri Antero Hakapää: Merenkurkun
yli hiihtäen helmikuussa 1918
La 18.2. klo 12.30 Kirkkonummen jaoston 28 -vuotispäivä Palvelukeskuksessa. KI
Ma 24.2. klo 14.00. Valistusjaoston esitelmätilaisuus
TPK:ssa. MTK:n toiminnanjohtaja Antti Sahi:
Suomen maatalouden tulevaisuus
Ti 25.2. klo 19.00 Viihdekonsertti ”TÄHTIPÖLYÄ”
Espoon kulttuurikeskus Tapiolasali.
Kts. erillinen ilmoitus!
MAALISKUU
Ma 2.3. klo 14.00. Valistusjaoston esitelmätilaisuus
TPK:ssa. VTT Esko Vuorisjärvi: Talvisodan dramaattinen karkauspäivä
Ma 9.3. klo 14.00. Valistusjaoston esitelmätilaisuus
TPK:ssa. Pääsihteeri Kaarina Suhonen: Naisten valmiusliitto - Naiset turvallisuuden eturivissä
Ma 9.3. klo 15.30. Naisjaoston kevätkokous TPK:ssa.
Kahvitarjoilu. NA
Ti 10.3. klo 12.30. Veteraani tapaaminen Palvelukeskuksessa sekä kevätkokous. KI
Pe 13.3. TALVISODAN PÄÄTTYMISEN 80-VUOTISPÄIVÄN MUISTOTILAISUUDET:
Kirkkonummi: Klo 17.00 seppelten lasku, SRK-talolla
hartaus ja kahvit
Espoo: Klo 9.00 lipunnosto, klo 10.00 seppeleen lasku,
klo 18.00 muistojuhla Tapiolan kirkossa.
Kts. erillinen ilmoitus!
Ma 16.3. KEVÄTKOKOUS TPK:ssa
Ma 23.3. klo 14.00. Valistusjaoston esitelmätilaisuus
TPK:ssa. Viestintäkonsultti Christina Forsgård: Informaatiovaikuttaminen
Ma 30.3. klo 14.00. Valistusjaoston esitelmätilaisuus
TPK:ssa. Nuorisopastori Jussi Koski: Tubettaminen uusi media
Ti 31.3.1DLVMDRVWRQMlUMHVWlPlUHWNL6LQHEU\FKRIÀQ
taidemuseoon. Kts. erillinen ilmoitus!
HUHTIKUU
Ma 6.4. klo 14.00. Valistusjaoston esitelmätilaisuus
TPK:ssa. Professori Pertti Vakkilainen: Taipaleenjoen
synty
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Ma 13.4. II Pääsiäispäivä
Ti 14.4. klo 12.30. Veteraani tapaaminen Palelukeskuksessa. KI
Ma 20.4. klo 14.00. Valistusjaoston esitelmätilaisuus
TPK:ssa. Sotatieteen maisteri Atte Kaleva: Maahanmuutto, monikulttuurisuus ja islamilainen ääriajattelu
Ma 27.4. klo 14.00. Valistusjaoston esitelmätilaisuus
TPK:ssa. Lotta May Virtalan haastattelu: Viestilottana
Mikkelin Päämajassa
Ma 27.4. klo 11.15. Kansallinen Veteraanipäivä, seppelten lasku, klo 12.00 SRK-talolla kaksikielinen hartaus,
klo 13.30 kahvitarjoilu, puheet ja musiikki, klo 14.30
kotiin kuljetus. KI
TOUKOKUU
Ma 4.5. klo 14.00 Naisjaoston järjestämä KEVÄTMATINEA TPK:ssa
Ti 12.5. klo 12.30. Veteraani tapaaminen Palvelukeskuksessa. KI
Su 17.5. klo 10.45. Kaatuneiden muistopäivä, seppelten
lasku, kaksikielinen sanajumalanpalvelus, kahvit SRKtalolla. KI
KI = Kirkkonummi, NA = Naisjaosto, SO = Sosiaalijaosto, TPK = Tapiolan palvelukeskus

TALVISODAN PÄÄTTYMISEN
80-VUOTISPÄIVÄN
MUISTOTILAISUUDET
perjantaina maaliskuun 13. päivänä 2020
LIPUNNOSTO Klo 9.00
Kulttuurikeskuksen edessä
Puhe Rovasti Antti Rusama
SEPPELEENLASKU Klo 10.00
Tuomiokirkon sankarihaudoilla
MUISTOJUHLA Klo 18.00
Tapiolan kirkossa
7\OL4PUPZ[LYP,SPZHIL[O9LOU
Tumma asu
TAMMENLEHVÄ JA ISOT KUNNIAMERKIT
TERVETULOA

ESPOON SOTAVETERAANIT RY
KUTSU

Suomen Kansallisteatteri, Suuri näyttämö
tiistaina 24.3.2020 klo 14.00

Espoon Sotaveteraanit ry:n kevätkokous
maanantaina 16.3.2020 klo 14.30,
Tapiolan palvelukeskus, Länsituulentie 1

MUSTA LAATIKKO

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 §:ssä
kevätkokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat
sekä vaalivaliokunnan valinta ja mahdollisten
kunniajäsenten kutsuminen.
Henkilöllisyystodistus mukaan.
Naisjaoston kahvitarjoilu on ennen kokousta.
Hallitus

Laatujournalismia ainutkertaisena elävänä
esityksenä. Ennen kuulemattomia
tositarinoita kertojina Helsingin Sanomien
toimittajat ja kuvaajat.
Kesto noin 2 tuntia 30 min, sis. väliajan.
Kuljetus.
LIPUT 34 €
LIPPUVARAUKSET 17.2.2020 MENNESSÄ
Eeva Kalin 040 756 8219


KULTTUURIRETKI
SINEBRYCHOFFIN
TAIDEMUSEOON
;\[\Z[\TTL¹(SILY[,KLSMLS[QH9VTHUV]P[¹
-näyttelyyn tiistaina 31.3. Bussikuljetus
klo 11.30 Tapiola Gardenin edestä. Opastus
kestää noin tunnin, jonka jälkeen siirrymme
ravintola Salveen syömään silakoita.
Osallistumismaksu 10 €.
Ilmoittautumiset 23.3. mennessä Liisa Sihtola,
puh. 0500 801 510


KUNTOUTUS- JA
VIRKISTYSMATKA VIROON
Sosiaalijaosto on varannut kaksi kuntoutus- ja
virkistysmatkaa Viroon.
22.3.– 28.3.2020 Viimsiin ja
7.6.– 13.6.2020 Fra Mareen.
Lisätietoja matkanjohtaja Helena Luukkoselta
puh. 050 5933 751.
Tervetuloa!

SINFONIETTAN KONSERTIT
KEVÄÄLLÄ 2020
Iltapäiväkonsertti Carmen
torstaina 5.3.2020 klo 14.00
Kapellimestari Pascal Rophé
Sopraano Carolyn Samprasin
5PJVSHZ)HJYP:PUMVUPHUYV
Joseph Canteloupe Auvergnelaisia lauluja
Varaukset viimeistään 13.2.2020
Anna-Liisa Laurila puh. 050 563 7799


ILTAPÄIVÄKONSERTTI
METSÄNPEITTO
torstaina 16.4.2020 klo 14.00
Kapellimestari Taavi Oramo
Viulisti Meriheini Luoto
Heta Aho Kolme laulua Edith Södergranin
teksteihin Meriheini Luoto orkestroinut
Kalle Vainio Metsänpeitto
Varaukset viimeistään 19.3.2020
Anna-Liisa Laurila puh. 050 563 7799
Liput ylläoleviin konsertteihin á 16 €,
sisältäen leivoskahvit.
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ESPOON SOTAVETERAANIT RY
Sosiaalijaosto
Espoon Sotaveteraanit ry:n tukimuodot 2020
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 ylempänä annettuun osoitteeseen.
Ilman lääkärin lähetettä saadun avokuntoutuslaskun loppusummasta vähennetään oletettua Kela-korvausta
10 %:ia.
Taksikulujen osittainen korvaus: Tunnuksen omaavat veteraanit voivat saada välttämättömien taksikulujen
osit-taista korvausta kuittia vastaan. Korvausta voi saada esimerkiksi KELA-korvattavien matkojen omavastuuosuudesta.
Lääke- ja sairaalamaksukorvaukset: Tarkoitukseen on varattu määräraha, mikä marras-joulukuussa 2020
jaetaan niiden RS, RP ja MR veteraanijäsenten kesken, joille Kansaneläkelaitos ilmoittaa kirjeellään vuoden
2020 aikana lääkkeistä maksetun omavastuun täyttyneen. Sairaalamaksuja korvataan harkinnan mukaan bruttotulon ollessa enintään 1.500 €/kk.
Merkitkää pankkitilinne numero korvaushakemuksiinne!
Puolisojäsenet (PJ): saavat 4 kpl/vuosi 50 €:n arvoisia maksusitoumuksia käytettäväksi jalkahoitoihin tai
hierontoihin.
Puolisoleskijäsenet (PLJ): saavat 10 kpl/vuosi 50 €: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 2020
Huomioithan, että näitä palveluja koskevia kysymyksiä ei hoideta yhdistyksen kautta!
Seniorineuvonta ja palveluohjaus, veteraanipalvelut, PL 2308, 02070 ESPOON KAUPUNKI
puh. (09) 8164 2380, ma - to klo 9.00 – 15.00
.XQWRXWXVKDNHPXVMDOLVlWLHWRMDKWWSZZZHVSRRÀÀ),6HQLRULW9HWHUDDQLSDOYHOXW
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.
Kotihoitopalvelut: Rintamaveteraanien kuntoutuksesta annettu laki muuttui 1.11.2019. Palveluiden saaminen edellyttää palvelutarpeen kartoitusta. Lisätietoja arkisin puh. (09) 816 33 333 klo 9.00 - 15.00 tai
piirin sosiaalineuvoja Anni Grundström puh. 040 822 3998.
Muista merkitä veteraanipalveluun lähetettäviin alkuperäisiin kuitteihin nimesi, osoitteesi ja pankkitilisi numero. Määräpäivä hakemusten ja kuluvan vuoden kuittien (jalkahoito ja silmälasit) palauttamisessa on
31.12.2020.
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Kalevankatu 18
00100 Helsinki, Finland
www.ahlmanark.fi
ark@ahlmanark

Pääsylippuja konserttiin voi noutaa
piirin toimistosta.

LOT TA
SVÄRD
SÄÄTIÖ

LOTTAMUSEO
KUNTOUTUSTA
VUOKRA-ASUNTOJA
AVUSTUSTOIMINTAA

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

www.lottamuseo.fi

AUS-Sähkö Oy

K IRKKO H ELSINGISSÄ
Herttoniemen Seurakunta

Kirvestie 29, 00760 Helsinki
Puh. 0400-502 498

0LNURPDÀD
Kalevankatu 42,00180 Helsinki
Puh. 010 8326 486
ZZZPLNURPDÀDÀ
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PÄHKINÖIDEN
RATKAISUA

Vänrikki Mielosen probleema
Vuosi on taas vaihtunut ja samalla on siirrytty uudelle vuosikymmenelle. Taas on aikaa ja energiaa
paneutua isäni aarteisiin. Isäni oli aktiivinen sotaveteraanitoiminnassa 1960 – 1980-luvuilla. Käteeni osui kuva, joka ei juurikaan kerro minulle miWllQ.XYDQWDNDQDROLWHNVWL”Vakaat ovat askeleet
– vakaat ovat mieletkin. Meitä oli marssilla ja
suurkokouksessa Messuhallissa yli 18.000 veljeä.”
Hyvät veteraanisisaret ja -veljet. Osaatteko Te
NHUWRD NXYDVWD PLWllQ mihin tapahtumaan kuva
liittyy.

Vastaukset
Lähetä ratkaisusi tämän numeron tehtäviin piirin
toimistoon 23.4.2020 mennessä, osoitteella Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri, Mannerheimintie 93 A, 00270 Helsinki. Arvomme oikein vastanneiden kesken lahjakortit.

Voittajat
Onnetar suosi lehdessä 4/2019 olleiden pähkinöiGHQRVDOWD6XGRNXVVDLiisa Mustilaa ja Mielosen
osalta Pirkko Heimoa. Kuva oli vuodelta 1991 JR
200 (virolaiset vapaaehtoiset) muistomerkin paljastuksesta Luumäellä.
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Kuntoutamme aikuisväestöä ammattitaidolla
toimipisteissämme, sekä kotikäynteinä.
Olemme erikoistuneet iäkkäiden ja muistisairaiden,
sekä tuki- ja liikuntaelinten fysioterapiaan.
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