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Oulunkylän Sotaveteraanitalossa asuvat
veteraanit, puolisot ja lesket saivat ensimmäisen koronavirusrokotteen 26.1.2021.
Rokotuksen sai 15 henkilöä, joista 9
oli veteraania. Rokotus tapahtui vapaaajantilassa. Vanhin rokotuksen saaja oli
102-vuotias. Rokotusvuorossa sotaveteraani Onni Sipilä.

PÄÄKIRJOITUS

Pääkaupunkiseudulla
kohti perinneaikaa
Vuoteen 2023 mennessä Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri muuntuu Sotien 1939–1945 Pääkaupunkiseudun perinneyhdistykseksi. Piiri ja sen jäsenyhdistykset allekirjoittivat joulukuussa 2020
aiesopimuksen perinneaikaan siirtymisestä.
Kun veteraanijärjestöjen työ edunvalvonnassa ja
tukityössä vähenee, niin liittojen perustama Tammenlehvän Perinneliitto ottaa vastuun perinnetyöstä.
Perinneajan tarkoituksen voisi tiivistää seuraavasti:
Sotien 1939–1945 uhraukset muistetaan ja sotasukupolven arvot Suomen kansan tarinassa säilytetään ja niitä vaalitaan vapaan sekä vauraan Suomen perustana.
Aiesopimus on konkreettinen aloitus muutokselle,
jossa veteraanijärjestöjen toiminta muuttuu vastamaan perinneaikaa. Vaikka toiminta tulee painottumaan perinnetyöhön, niin veteraanien, puolisoiden ja
leskien tukitoiminta jatkuu perinneyhdistyksen vastuulla nykyiseen malliin.
Suunnitelma on, että Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri muodostaa Sotien 1939–1945 Pääkaupunkiseudun perinneyhdistyksen. Helsingin alueella
toimivista kerhoista muodostetaan Helsingin perinnetoimikunta, Espoon Sotaveteraanit ry muodostaa
Espoo - Kauniainen perinnetoimikunnan ja Vantaan
Sotaveteraanit ry muodostaa Vantaan perinnetoimikunnan.
Veteraaniperinteen alueneuvottelukunta jatkaa
edelleen toimintaansa ohjaamalla ja koordinoimalla
alueellista perinnetyötä.
Kaikille veteraanijärjestöille annetaan mahdollisuus liittyä toimintaan ja asettaa edustajat kaikilla
hallinto- ja toimintatasoilla. Alkuun perinneyhdistyksen hallintoon varataan paikat sotaveteraanijärjestöjen, Sotilaspoikien ja Lottaperinneyhdistyksen
edustajille.
Muutos tehdään hitaasti kiiruhtaen siten, että tänä
vuonna aloitetaan valmistelut ja valmista pitäisi olla

vuonna 2023. Aikaa valmisteluille siis on, mutta ei
hukattavaksi.
Alkuvuodesta piirin perinnetyöryhmästä muodostetaan suunnitteluryhmä, jonka tehtävänä on valmistella piirin muuntumista perinneyhdistykseksi.
Talven aikana pidetään alueen muille veteraanijärjestöille (ml. sotilaspoikien ja lottaperinteen edustajille) infotilaisuus, jotta toimintaan saadaan mukaan
mahdollisimman laaja edustus.
Pääkaupunkiseudun veteraaniperinteen alueneuvottelukunnan kevätkokouksessa selkiytetään tulevan perinneyhdistyksen ja alueneuvottelukunnan
tehtäviä sekä vastuita. Samalla voidaan laajentaa
suunnitteluryhmää reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöjen edustajilla.
Vuoden 2021 aikana suunnitteluryhmä valmistelee tarvittavat sääntömuutokset, organisaation, hallinnon ja tehtävät. Lisäksi suunnitellaan veteraanien,
puolisoiden ja leskien tukitoiminta jatkuvuus. Samanaikaisesti piirin jäsenyhdistyksissä valmistellaan
tulevien perinnetoimikuntien toimintaa.
Tavoitteena on, että piirin vuoden 2022 vuosikokouksessa käsitellään nimi- ja sääntömuutos, minkä
jälkeen Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ja tulevan perinneyhdistyksen johto toimisivat rinnan vuoden 2022 ajan.
Lopulta, 1.1.2023 alkaen, piiri jatkaa toimintaansa
laaja-alaisena perinneyhdistyksenä.
Paljon on siis tehtävää. Mukaan työhön tarvitaan
yhteisölliset, jatkuvuutta ylläpitävät vastuunkantajat,
jotka ovat kiinnostuneita, halukkaita ja kykeneviä
osallistumaan perinneajan tarkoitusta edistävään ja
ylläpitävään perinnetyöhön.
Uskon, että pääkaupunkiseudulla vastuunkantajia
löytyy nyt ja tulevaisuudessa.
Petteri Rokka
Piirin perinnevastaava
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Koronaepidemia ”rokotti”
Sotiemme veteraanit / Sotiemme naiset
keräystä vuonna 2020
Helsinki – Vantaan vuoden 2020 keräystulos,
suluissa vuoden 2019 tulos
.HUl\VWXORV\KWHHQVlHXURD 
9DUXVPLHVWHQOLSDVNHUl\VHXURD 
0DDQSXROXVWXVMlUMHVW|WHXURD 
/DKMRLWXNVHW\PHXURD 
Sosiaalisessa mediassa esitetään määräajoin väitteitä Veteraanijärjestöjen suuresta varallisuudesta. Väite on kuitenkin vailla totuuspohjaa. Veteraaneja oli vuoden 2020
alussa vielä joukossamme 8 000 ja veteraanien puolisoita
ja leskiä sekä sotaleskiä on noin 17 000. Jos Sotaveteraaniliitto olisi lopettanut toimintansa vuoden 2019 lopussa
ja varat olisi jaettu järjestön jäsenille, olisi summa ollut
jäsentä kohden 72 euroa, siis yksi jalkahoitokerta. Se siitä
suuresta omaisuudesta.
Sotiemme Veteraanit I Sotiemme naiset -keräystuottoa
tarvitaan edelleen helpottamaan veteraanien, puolisoiden
ja leskien korkean iän tuomia tarpeita, jotta arki omassa
kodissa voisi jatkua. Keräystuottoa käytetään esimerkiksi
veteraanien lääkkeiden omavastuuosuuksiin ja silmälasien hankintaan. Puolisoiden ja leskien osalta keräystuottoa käytetään kotiin tuotaviin palveluihin, liikkumista
helpottaviin kodin kunnostuksiin, kuten kaiteiden asennuksiin pesutiloihin ja kynnysten poistoihin sekä kulje-

tuspalveluiden hankintaa, esimerkiksi kauppa-, apteekki
ja lääkärikäynneille. Veteraaneille, puolisoille ja leskille
järjestetään lisäksi paljon erilaisia virkistystilaisuuksia
keräysvaroilla.
Keväällä 2020 alkanut koronaepidemia ja sen aiheuttamat rajoitukset vaikuttivat ratkaisevasti keräystoimintaan. Varusmieskeräyksiä, jotka ovat tärkein keräysmuoto, ehdittiin toteuttamaan vain kahdesti, kun normaalisti
YDUXVPLHKHWNHUllYlW+HOVLQNL²9DQWDDOOD²NHUWDD
Vuoden 2020 keräystulos jäin noin 15 %:iin aiemmista
vuosista. Espoon – Kauniaisten keräysalue ei epidemian
takia voinut tehdä vuonna 2020 yhtään keräystapahtumaa.

Viljo Lehtonen, Helsinki – Vantaan keräysalueen tehokas ja tehtävään sitoutunut
-keräyspäällikkö
Veteraanijärjestöt käynnistivät uusimuotoisen Sotiemme
YHWHUDDQLWNHUl\NVHQ YXRQQD  3LLULQ VLOORLQHQ SX-

Viljo Lehtonen on 15
vuoden aikana ehtinyt
johtamaan lähes 15 000
keräyksiin osallistunutta varusmiestä. Ennen
jokaista keräyskertaa
Viljo pitää varusmiehille keräysinfon. Vajaan
puolentunnin aikana
Viljo antaa varusmiehille
rautaisannoksen Suomen 1939-1945 käymistä sodista, veteraanien
uhrauksista itsenäisen
Suomen hyväksi ja
tämän päivän veteraanien, puolisoiden ja
leskien tukitarpeista.
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Vantaan Reserviläisten aktiivi Kirill Rinne
järjesti perheineen joulukuussa viikonlopun
keräystempauksen. Kirill poikansa kanssa
keräsi kahden päivän aikana yli 2.500 euroa.
Keräyslippaita on lisäksi vielä useissa vantaalaisissa myymälöissä, joiden tuotto jää
vuodelle 2021.
heenjohtaja Pentti Laamanen esitti piirihallitukselle Viljo
Lehtosen valitsemista Pääkaupunkiseudun keräyspäälliköksi. Viljo Lehtonen oli piirin tukiyhdistyksen kantavia voimia. Laamanen tunsi Lehtosen myös aktiivisesta
maanpuolustustyöstä. Lehtosen valinta keräyspäälliköksi
tuli hänelle itselleen yllätyksenä, sillä Laamanen ei ollut
kysynyt etukäteen häneltä käytettävyyttä tähän tehtävään.
Jatkosodassa isänsä menettänyt Viljo tunsi tehtävän merkityksen ja otti keräyspäällikön tehtävän vastaan.
Viljo on ollut koko toiminta-ajan poikkeuksellisen sitoutunut keräystoimintaan. Hän on aikaansa laskematta
kehittänyt keräystoimintaa ja etsinyt uusia yhteistyötahoja. Hän on osallistunut myös itse lipaskeräyksiin oman
Itä-Helsingin Reserviupseereiden keräystempauksissa.
Vuosittain erilaisia keräystapahtumia on ollut 20 – 40.
Jokaisessa niissä Viljo on ollut mukana. Varusmiesinfoja
hän on pitänyt vuosittain 10 – 18 motivoiden nuoret varusmiehet tärkeään tehtäväänsä. Hän on tehnyt yhteistyötä
eri koulujen kanssa päivätyökeräyksissä.
Veteraanikeräystä hallinnoiva Veteraanivastuu ry on
hyödyntänyt Viljon ammattitaitoa monimuotoisesti. Hän

Maanpuolustusjärjestöjen tuloksesta kolmasosa tulee Helsingin Rauhanturvaajat ry:n
osalle. Vuosina 2007 – 2020 yhdistyksen jäsen
Vesa Paunonen on yksistään kerännyt lähes
55.000,00 euroa. Keskimäärin 4.000,00 euroa
/ vuosi. Erinomaista sitoutumista veteraanien, puolisoiden ja leskien avustustyöhön ja
suuren kiitoksen arvoinen suoritus. Kuvassa
Vesa Paunonen vastaanottamassa Veteraanivastuun ansioristiä vuonna 2019.
on myös Veteraanivastuun hallituksen varajäsen. Viljo on
ilmoittanut, että vuosi 2021 on hänelle viimeinen keräyspäällikkönä. Kaksi miljoonaa euroa helsinkiläisille ja
vantaalaisille veteraaneille, puolisoille sekä leskille on
upea tulos. Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ja alueen
veteraanit, puolisot ja lesket esittävät Viljolle sydämellisen kiitoksen.

Helsinki – Vantaan keräystulokset
2006 – 2020
.HUl\VWXORV½
9DUXVPLHVWHQNHUl\VWXORV½
0DDQSXROXVWXVMlUMHVW|MHQNHUl\VWXORV½
(ULODLVHWNHUl\VNLUMHHW½
.RXOXMHQSlLYlW\|NHUl\NVHW½
0XXNHUl\VWXORV½
.HUl\NVLLQRVDOOLVWXQHHWYDUXVPLHKHWNSO
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”Teepaketti pelasti henkeni”
Osman Abdrahimin täytti
100 vuotta 13.2.2021.
Kuva: Matti Kaltokari.

miehiäkin. Niitä oli siellä jo kansakoulu täynnä. Meidät oli sen sijaan jo
koulutettu. Sitten meidät vietiin tavara-asemalle, pantiin tavaravaunuihin
ja vietiin Vironlahdelle päin.”
Vanha raja ylitettiin Porajärvellä.
”Oli muutamia poikia, jotka eivät
olisi halunneet mennä yli. Nyt sanotaan, että jos me ei oltaisi menty yli,
niin ehkä me oltaisiin saatu Kannas
takaisin. Näin siellä idässä nyt selitetään”, hän hymähtää.

Kuolemaa kaikkialla

Miehet rintamalla tekivät kaikkensa suojellakseen kotirintamaa.
Toisinaan kotirintaman onnistui
kuitenkin suojella heitä. Näin kävi
espoolaiselle Osman Abdrahimille,
jonka hengen pelasti kotoa saapunut lähetys.

Helsingissä vuonna 1921 syntynyt Abdrahim kuuluu Suomen tataareihin, jotka taistelivat ylpeästi isänmaansa puolesta siinä missä muutkin
suomalaiset.
”Meitä oli 177, joukossa 21 lottaa”,
hän kertoo.

Suojeluskunta oli hyvä
kouluttaja
Talvisodassa Abdrahim oli mukana
suojeluskunnassa, jonka kautta tataa-
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Tataariyhteisön Pro Patria-taulussa on
kymmenensankarivainajan nimet.
”Minä tunsin niistä jokaisen. Yksi
oli Terijoelta. Hän jäi maastoon, eikä
häntä koskaan saatu sieltä pois. Yksi
meidän upseereista oli huoltopuolella, mutta hänelle tuli asiaa etulinjaan Säämäjoella, missä tarkka-ampuja ampui häntä suoraan otsaan”, hän
kertoo.
Kuolemaa hän ehti nähdä rintamalla paljon.
”Kevytosastoon oli perustettu polritkin pääsivät vapaaehtoisena rintakupyöristä joukkue, joka meni meimalle.
”Kaikilla Suomessa tuolloin asu- dän edeltä. Kun tultiin Paateneeseen,
neilla tataareilla ei ollut vielä kansa- se joutui kovaan taisteluun. Meilaisuutta, joten heitä ei ollut kutsuttu dän suojeluskuntapojista palasi soasepalvelukseen, eikä näin ollen rin- dasta vain viisi poikaa. Kuusitoista
lähti. Ne joutuivat siihen polkupyörätamallekaan”, hän huomauttaa.
”Käpylän kansakoulussa oli koulu- porukkaan.”
Pataljoonalla oli pastori Loivarantuskeskus, jossa suojeluskunnan upseerit kouluttivat meitä. Siellä meitä ta, joka hoiti kaatuneet ja kirjoitti kirjuoksutettiin ja opetettiin käyttämään jeet omaisille kotipuoleen.
”Hän kutsui minut mukaansa Paaaseita. Suojeluskunta oli hyvä kouluttaja. Meille oli jo luvattu, että suoje- teneen lähelle satamaan, koska siellä
luskuntapalvelus lasketaan asepal- oli mökissä kaatuneita, joiden tuntovelukseksi, mutta ei se toiminutkaan levytiedot piti kirjoittaa ylös. Avasin
oven ja siellä kaatuneet olivat, pinoisniin.”
.lVN\ NlYL  MROORLQ KlQ sa. Ne olivat jo jäätyneet eikä niitä
tovereineen kokoontui Kallion kansa- tunnistanut enää kasvoista, joten minun piti kaivaa kaikilta se tuntolevy
koululla.
”Siihen aikaan otettiin paljon nos- ja antaa ne tiedot. Ei se miellyttävää
tomiehiksi sanottuja kakkosluokan ollut, kun omien poikien päältä täytyy

tallata ja kaivaa niitä levyjä ruumiista
esille”, hän puistelee päätään.

Teepaketti pelasti
Ei ollut monesta metristä kiinni, ettei Abdrahim olisi itsekin päätynyt
pataljoonan tappiotilastoihin.
”Se oli kumma tilanne. Olin Kannaksella polkupyörälähettinä, päivää
ennen Viipurin valtausta elokuussa
1941. Pataljoona oli edennyt jo Viipurin pohjoispuolelle, missä olimme
yhden metsän reunassa levossa. Komentajamme oli hyvin kokenut upseeri, joka oli Talvisodassa ollut Summassa tykistömiehenä. Hän sanoi,
että ennen kuin vihollinen luovuttaa
kaupungin, niin ne koittavat tyhjentää
ammusvarastonsa. Ja näinhän tapahtuikin.”
Komentaja kehotti sotilaitaan kaivamaan itselleen pienen montun, että
voisivat edes vähän suojautua. Juuri
ennen keskityksen alkamista Abdrahim oli laittanut teeveden kiehumaan

ja lähtenyt vähän matkan päässä teltasta sijaitsevalle polkupyörälleen
hakemaan sen laukusta sinne jäänyttä, Naciye-siskon kotoa lähettämää
teepakettia.
”Ehdin vain puoleen väliin takaisin, ennen kuin keskitys jo alkoi. En
ehtinyt syöksyä maahan kranaatin tullessa ja se meni tuosta sisään ja tuosta
ulos, hän sanoo”, olkavarttaan osoittaen.
”Kranaattien sirpaleet repivät teltan
ihan riekaleiksi. Jos olisin kerennyt
telttaan, olisin ollut ihan reikiä täynnä. Minulla oli onnea. Pojat kertoivat
myöhemmin, että siinä minun edessä oli yksi poika montussaan. Sillä
oli kypärä päässä, mutta se oli vähän
montun yläpuolella ja kranaatti vei
sen pään. Sillä oli huonompi tuuri.”
Rintamalle Abdrahim palasi kaksi
viikkoa myöhemmin.
”Olin ensin Tampereella hoidettavana, mutta sieltä minut lähetettiin
kotiin. Kävin kuntoutuksessa Tilkas-

sa, joka oli tuolloin sotilassairaala ja
lääkäri totesi vain, että ‘aah, nuori
mies – takaisin vaan!’ Minulla oli tuuria ja pääsin palaamaan omaan porukkaan ja takaisin lähetiksi.”
Tällä kertaa tosin jalkaisin.
”Kun haavoituin, oli joku vienyt
polkupyörän! Joukkosidontapaikallekin piti kävellä!”

Kivuton kotiinpaluu
Sota vei parikymppisenä rintamalle
lähteneen Abdrahimin nuoruudesta
melkoisen osan.
”Sotilaspassiin on merkitty 4 vuotta 2 kuukautta ja 10 päivää, ilmoittaa
hymyillen.
Tyttöäkään hän ei ollut ehtinyt vielä katsoa. ”Se löytyi sitten myöhemmin, kuorosta.”
Naimisiin he menivät 1949. Vaimon perheeltä sota oli vienyt kodin.
”Hän oli terijokelaisesta kauppiasperheestä. Heidän talonsa hävitettiin
ja he joutuivat Helsinkiin.”

Sotilaita palaamassa lomilta takaisin rintamalle lokakuussa 1942, Osman Abdrahim
alarivissä oikealla. Kuva: Suomen tataarien matrikkeli.
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Osman Abdrahim Tataarimoskeijan Pro Patria taulun luona. Kuvassa myös piirin puheenjohtaja Pertti Laatikainen, toiminnanjohtaja Rauno Loukkola, Punamustarykmentin perinneyhdistyksen hallituksen jäsen Heikki Lindbohm ja tataariyhteisön puheenjohtaja Atik Ali.
Abdrahimin paluu sodasta sujui
vaivattomasti, toisin kuin monella
muulla.
”Moni sotakavereista oli neljässä vuodessa kasvanut niin, ettei
monella ollut enää kotiin palatessa
vaatteitakaan: armeijan manttelissa
kuljettiin. Kaikesta oli pulaa, vaatteistakin. Ne käännettiin nurinpäin ja ommeltiin uusiksi. Eikä työstäkään ollut
tietoa. Isälläni oli Iso-Robertinkadulla
jo 1911 perustettu kangaskauppa, jossa me jo nuorina harjoittelimme. Olin
huono koulussa, kun minulla oli lukihäiriö, joten menin kirjanpitokurssille
ja pääsin isälle töihin. Myin 40 vuotta
kankaita.”
Nyt Abdrahim viettää ansaittuja
eläkepäivään Espoossa. Arki sujuu
yhä oman auton ratissa, kuntoaan
100-vuotias veteraani hoitaa mm. tennistä pelaamalla.
”Mutta nelinpeliä enää. Eivät ole
polvet enää mitä ennen.”

Veljet käyvät vähiin
Abdrahim palveli 8. Divisioonaan
kuuluvassa, Punamustarykmenttinä
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tunnetussa JR 4:ssä. Kolmen kannaksen koukkaajiksi kutsuttu divisioona
taisteli Karjalan kannaksen lisäksi
myös Maaselän ja Aunuksen kannaksilla.
Sodan jälkeen Abdrahim on ollut
aktiivisesti mukana veteraanitoiminnassa, mm. Punamustarykmentin perinneyhdistyksen kautta.
”Nyt tapaamiset ovat harventuneet,
kun moni kävelee jo kepillä. Meitä
on perinneyhdistyksen johtokunnassa enää kolme veteraania: loput ovat
jo seuraavaa sukupolvea. Joka vuosi
huhtikuussa on Karjalatalossa rykmentin kokous. Sinne tullaan eri puolilta maata, mutta kovin on porukka
vähentynyt”, hän huokaisee.
Samoin on käynyt tataariveteraanien
perinnekillan kanssa, jonka puheenjohtaja hän on. Kaikkiaan tataariveteraaneja on Suomessa jäljellä yhdeksän: kuusi miestä ja kolme lottaa.
Abdrahim tunnustaa, ettei ”lähialueen asioita” enää välttämättä muista.
Sota-ajat eivät sen sijaan ole unohtuneet.
”Niitä tulee muisteltua. Veteraa-

nienkin kanssa, kun kokoonnutaan,
niin kyllä ne on puhuttu monta kertaa
läpi. Se, mitä sodasta pitäisi muistaa, on se, että sota on julmaa. Se on
kerrottava myös tuleville sukupolville. Meidän pyhässä kirjassa sanotaan,
että jos maata uhataan, niin sitten
soditaan. Muuten ei. Meidän pyhässä kirjassa sanotaan myös, että kirjan
kansojen, kristittyjen ja juutalaisten
kanssa voi elää rinnakkain. Ei se kyllä
näytä niin nykyään olevan, kun maailmaa katsoo. Mutta täällä Suomessa se
toimii vieläkin”, hän kiittelee.
”Tietenkin sodan jälkeen on menty
parempaan suuntaan. Suomi on hyvä
maa. Ja kaunis! Ilman muuta tätä kannatti puolustaa!”
Epäilys itänaapuria kohtaan elää
kuitenkin vielä.
”Meidän isillämme oli tataarien
historiasta peräisin oleva sananparsi,
että jos olet slaavilaisen kaveri, niin
pidä ase lähellä. Pitää varautua. ”
Ariela Säkkinen
Artikkeli on julkaistu aikaisemmin
Kenttäpostia-lehdessä nro 5-6/2020

Henkilömuutoksia piirin toimistossa –
Piirisihteeri Sinikka Watjus jää eläkkeelle
Sinikka Watjus tuli Helsingin Seudun
Sotaveteraanipiirin
piirisihteeriksi
 3LLULVVl ROL VLOORLQ \OL 
veteraania, puolisota ja leskeä. Piirillä on 10 jäsenyhdistystä ja erilaisia
toimikuntia toistakymmentä. ”Lähes
joka viikko oli jonkun toimikunnan
kokous piirin toimiston kokoushuoneessa” kertoo Sinikka. Retkiä, tapaamisia ja muita virkistystilaisuuksia oli
joka viikko. Nämä työllistävät paljon
piirin toimistoa.
”Silloin piirin toimistossa Mannerheimintiellä riitti vilinää. KeskiHelsingin yhdistyksellä oli keskiviikkoisin oma toimistopäivä. Veteraanit
jaksoivat itse hoitaa asioitaan ja usein
käymällä piirin toimistossa. Jalkahoidot ja hieronnat työllistivät eniten”

sanoo Sinikka. Veteraanien kuntoutuslain muutos vuoden 2019 marraskuussa toi muutoksia myös piirin toimistoon. Veteraanien jalkahoidot ja
hieronnat siirtyivät kaupunkien vastuulle.
”Tänä päivänä veteraanien omaiset hoitavat asioita ja sekin tapahtuu
usein sähköpostilla. Muutos on ollut
aika totaalinen. Aika on mennyt nopeasti ja itselleni jää hyvä mieli menneestä viidestätoista vuodesta” toteaa
Sinikka. Sinikka jää eläkkeelle maaliskuun 2021 alussa.
Sinikka Watjuksen eläkkeelle
siirtymisen myötä maaliskuun
alussa piirissä tapahtuu muutoksia. Piirisihteerin puhelinnumero
050 441 4704 poistuu käytöstä.

Piirin toimisto on auki maanantaista – keskiviikkoon klo
9.00 – 14.00. Kannattaa kuitenkin varmistaa etukäteen
henkilön paikallaolo
Sosiaalisihteeri Anni Grundström, puh 040 822 3998.
H]\Z[\RZL[R\U[V\[\Z[HP
erilaiset kotipalvelut sekä
kotikäynnit ja palvelutarpeen arvioinnit
Toiminnanjohtaja Rauno
Loukkola, puh 050 441 4703
T\\[HZPH[

Piirisihteeri Sinikka Watjus (oikealla) ja sosiaalisihteeri Anni Grundström ”evästauolla”.
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”Sain lahjaksi
elämän”
Kotonaan Helsingin Kalliossa maalisNXXVVDYXRWWDWl\WWlYlVRWDLQYDOLGL
Yrjö Korhonen ottaa vieraan vastaan
iloisesti. Keskustelu elämän vaiheista
alkaa nopeasti.
Rautalammin
Kuningassaaressa
keväällä 1925 syntynyt Yrjö Korhonen kertoo koruttomasta lapsuudestaan lehtolapsena, jolle löytyi koti
Virmasvedeltä Jokelan mummoksi
kutsumansa naisen ja tämän usealapsisen perheen kotoa.
– Aikaisin aamulla mummo herätti
minut kaverikseen kalastamaan. Hän
oli hyvä, uskovainen ihminen, Yrjö
kertoo.
Isommaksi kasvettuaan hänen oli
aika lähteä kotoa ja etsiä töitä. Hän
suuntasi Helsinkiin, jossa asui jo yksi
hänen kasvattiveljistään. Veljensä
avulla hän sai töitä Wärtsilän tehtaalta, ja välirauhan aikana hän teki muun
muassa tykinkuulia.
Oli kevät 1943, kun vielä hiukan
alle 18-vuotias Yrjö kutsuttiin asepalvelukseen. Hän kävi lääkintäaliupseerikoulun, mutta sairastui kurkkumätään, joten rintamalle meno
lykkääntyi. Keväällä 1944 hän päätyi Viipuriin täydennyskeskukseen ja
sieltä erillispataljoona 25 joukoissa
Karjalan kannakselle.

Sotavangiksi
Heinäkuun 7. päivästä tuli Yrjölle ikimuistoinen päivä, kun hän ja noin 70
muuta miestä heidän komppaniastaan
jäivät neuvostoliittolaisten vangeiksi
Äyräpäässä. Tästä alkoi kurjien koettelemusten vaihe nuoren miehen elämässä.
Yrjö Korhonen on kirjannut muistiin sotavankeusaikansa vaiheet mahdollisimman tarkasti. Rauhan tultua
meni pitkä aika, ennen kuin sotavangit uskalsivat kertoa kokemuksistaan.
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Maaliskuussa 96 vuotta täyttävä Yrjö Korhonen asuu
kotonaan Helsingin Kalliossa.

Tasaisella kaunokirjoituksella olevan
tekstin hän on nimennyt: Kun sain
lahjaksi elämän. Kursiivilla olevat
tekstit ovat otteita Yrjön kirjoituksesta.
Suomalaiset aloittivat tykistökeskityksen mutta tämä ei enää tuottanut
tulosta. Venäläiset ei antanut vangeiksi joutuneiden suojautua, eteenpäin
juosten avuttomana, kädet ylhäällä.
Sitten jonkun matkaa riennettyämme
käskettiin pakottaen parijonoon istuen vangit kädet selän takana. Kaksi venäläistä sotilasta pikakiväärit
valmiina ampumaan meidät vangit.
Pelottelua avuttomassa tilassa mutta
sitten tuli venäläiset upseerit tilannetta laukaisemaan. Komennettiin ympyrään kaikki vangit, sitten tuli ”sosialisointi”: kenkien vaihto, minultakin
vietiin kengät saamatta mitään tilalle.
Kiireellisen lähdön vuoksi jäi vain sukat jalkaan. Sain kengät joskus marraskuussa Borovitsissa.
Kuulustelut alkoivat samana iltana
ja aamulla heitä odotti 40 kilometrin
marssi kuumuudessa, ilman vettä ja
pysähdyksiä kädet selän taakse sidottuina. Peikjärven asemalla heidät
sullottiin härkävaunuihin, jokaiseen
vaunuun 50 vankia. Näin vangit matkasivat kohti seuraavaa etappia, Volosovia.
Nukuimme saksalaisten pommittamassa rakennuksessa, jossa ei ollut
kuin seinät tallella. Saimme sitten jotakin ruokaakin vähän, mieliala nousi
ja tuli ajatus, taitaa sittenkin elämä
jatkua. Mutta niin jatkui matkakin.
Kun olimme taas jonkun vuorokauden kierrettyämme härkävaunuissa,
saavuimme Borovitsiin piikkilankaaitojen sisään ilman ruokaa ja vettä
matkamme aikana. Borovitsiin tultaessa saimme kupillisen kuumaa keitettyä vettä, kesäkuumalla ilmeisesti

Sotavankien viiri on näkyvällä paikalla Yrjö Korhosen kotona.

tarkoitus olla bakteeriton vesi, sillä
vankileirillä riehui punatauti. Alkoi
valjeta kaikenlainen vankien henkinen koettelemus elämästä.

runan kuoret ja pieni leivän palanen
lisukkeeksi. Toinen päivä sama annos
paitsi purkin pohjalla maissit. Petit
paljaalla puulattialla vieri vieressä,
halko pään alla.
Elämää kurjissa olosuhteissa
Yrjö Korhonen on kirjoittanut
Seuraavana päivänä miehet joutuivat myös suomalaisvankien tavasta koVDXQDDQ GHVLQÀRLWDYDNVL MRVWD <UM| koontua iltaisin yhteislauluun.
toteaa sen lopulta olleen kuuden kuuEnnen nukkumaanmenoa kokoonkauden vankeusaikansa ainoaksi jää- nuimme Suomen pojat vartiomiesten
nyt puhdistusoperaatio. Saunottajien kehotuksesta iltahuutoon, saimme
virkaa hoitivat saksalaiset sotavangit, laulaakin Kodin kynttilät siellä ne
joita Korhosen mukaan oli leirillä syttyy. Siinä tuli esiin suomalaisen
suurin osa. Elämä leirillä oli karua.
miehisyyden monipuolisuus, sen koRuoka oli toivotonta, peltipurkissa vuus, herkkyys, suru ja ahdistus.
kerran päivässä illalla jotakin öljyistä
Vangeilla teetettiin töitä: he uittivat
keitettyä vettä ja purkin pohjalla pe- tukkeja syyskylmässä ihmisketjussa
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joen yli, yllään vain t-paita. Huono
ruoka ja kehnot asuinolot sekä rankka
työ alkoivat vaatia veronsa ja miehet
alkoivat sairastella. He yrittivät pysytellä terveinä syömällä aamulla töihin
lähtiessään tulipesästä varastamaansa
hiiltä. Konsti ei auttanut ja niin leirillä riehunut punatauti saavutti Yrjön.
Hän joutui leirin karanteeniparakkiin,
jossa miehet olivat huonokuntoisia ja
monet odottivat viimeistä matkaansa
lattialla voihkien. Kuin ihmeen kaupalla Yrjö pääsi Borovitsin sairaalaan,
josta hänet lähetettiin Serepovitsin
leirille. Tuosta matkasta hän ei muista
mitään, niin huonoon kuntoon hän oli
mennyt.
Tämä vankileiri oli Suomeen kokoontumisleiri. Rauha oli jo tullut.
Tänne leirille tultuani jouduin taas
sairasparakkiin. Olin saanut näiden
muiden tautien lisäksi voimakkaan

ihottuman, haavaumia, rupia ja sietämättömäksi käyneen punataudin.
Sairaalaan tultuani illalla jouduin
kolmanneksi laverille, jossa oli kaksi
huonokuntoista vankia odottamassa
tuskien loppumista, sillä siellä raivosi kurkkumätä ja pilkkukuume ja
punatauti. Kurkkumätään kuolivat
tukehtumalla, kun eivät olleet saaneet
ajoissa seerumia vastamyrkyksi. Kun
aamulla heräsin, he olivatkin jo kumpikin vankkureille siirrettävissä.

Kohti kotia
Lohduttomana sairastovereitaan seuraten Yrjö mietti, koska mahtaa olla
hänen vuoronsa päätyä vankkureille.
Mutta hän selvisi. Mieleen on jäänyt
22.11.1944, sillä silloin vapautettiin yli 1200 vankia kotiin Suomeen
palautettavaksi. Yrjö ei ollut ensimmäisten onnekkaiden joukossa. Seu-

raavaa vaihtoa saisi odottaa kuukauden päivät. Siitä lähtien oli kuitenkin
leirillä annettava ruoka parempaa:
keitossa oli mukana lihaa ja he saivat
saikkaansa sokeria. Ikuisena riesana
olleet luteet eivät kuitenkaan tehneet
eroa päivämäärien välillä vaan jatkoivat vankien piinaamista.
Niin koitti 24.12.1944 aamu, kun
541 suomalaista vankia, minäkin
mukana, vietiin ulos nelijonoon nimenhuutoon. Oliko koittanut vapaus
sittenkin? Pääsimme junavaunuun,
jossa oli laveritkin jo mukavuutena.
Matkasimme kohti Suomea mutta kukaan ei ollut vielä varma ennen kuin
olimme Nurmon asemalla aamukylmällä kasvojen pesulla.
Vainikkalassa siirryimme Suomen
junaan, voi mikä huojennus pojilla.
Saimme suomalaista vanikkaa ja kauravelliä. Olimme vapautuneet ruu-

Seuranan kummivanhustoiminnan Irjasta on ollut suuri ilo Yrjön arjessa.
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miillisesta ja henkisestä piinasta. Saavuimme jouluna tapaninpäivänä 1944
illalla Hangonniemeen karanteeniin
kolmeksi viikoksi., jossa elvyimme jotakuinkin. Sotilastorvisoittokunta oli
meitä sotavankeja vastaanottamassa.
Ei ollut varmaan joukossa montaa,
joka ei olisi salannut tunteitaan.
52-kiloiseksi kuihtunut Yrjö Korhonen oli Tilkan sotilassairaalassa
tutkittavana. Siellä lääkäri vatsasta
otettuja röntgenkuvia katselleessaan
ihmetteli, kuinka nuori mies oli selvinnyt hengissä. Hän oli selvinnyt
myös kurkkumädästä, punataudista ja
pilkkukuumeesta.

Hyvää elämää
Yrjöä odotti paluu töihin ja elämään.
Hän tapasi tulevan vaimonsa, Kiuruvedeltä kotoisin olevan Aino Remeksen tansseissa. Pari avioitui vuonna
1950 ja heille syntyi yksi lapsi ja lapsenlapsia. Aino työskenteli sairaalassa
ja Yrjö teki uransa Wärtsilän tehtaalla
levyseppänä. Viimeisenä työpaikkanaan hänellä oli Helsingin yliopisto,
jossa hän toimi vahtimestarina. Tuota työaikaa hän muistelee erityisellä
lämmöllä.
Yrjö Korhosen ja hänen rakkaan
vaimonsa vanhuusvuosia varjosti Ainon saama aivoverenvuoto vuonna
2005, josta hänellä alkoi sairaalakierre eikä hän enää kuntoutunut entiselleen. Yrjö kulki yhdeksän vuoden ajan
päivittäin tapaamassa ja hoitamassa
vaimoaan, sillä Yrjö koki, ettei hänen
rakas puolisonsa saanut tarvittavaa,
hyvää hoitoa. Hän kirjasi näkemänsä
kaikkien yhdeksän vuoden ajalta tarkoin ylös ja jaksoi taistella vaimonsa
paremman hoidon puolesta. Vaimon
kokemukset saavat hänet yhä liikuttumaan ja nostattavat suuttumusta
– vanhuksista pitäisi pitää parempaa
huolta. Rakas Aino-puoliso nukkui
pois vuonna 2015. Hänen lukuisat kuvansa koristavat Yrjön kotia.
Yrjö on hyvässä kunnossa, mutta
osteoporoosi on mennyt niin pahaksi,
että hän käyttää kävellessään apuna
rollaattoria. Hän on saanut mieluisan
ystävän Seurana-yrityksen vuonna
2018 alkaneesta kummivanhustoiminnasta. Sieltä Yrjön Seuralaiseksi on
tullut 80-vuotias virkeä eläkeläinen

Yrjö ja Aino Korhonen juhlistivat Ainon 85-vuotispäivää.
Tansseissa tutustunut nuoripari vihittiin vuonna 1950.

Irja, joka käy säännöllisesti tapaamassa Yrjöä ja viettää hänen kanssaan
kiireetöntä aikaa ja kulkee kaverina
mm. sairaalassa.
Samainen Seurana järjesti Yrjölle
joulukuussa yllätyksen, kun muusikko Eino Grön soitti Yrjölle. Keskustelujen päätteeksi Eino Grön myös lauloi Yrjölle. Musiikkiyllätyksiä piisasi
vielä lisääkin, kun Seurana oli järjestänyt Yrjön sisäpihalle esiintymään
pienen yhtyeen solisteinaan artistit
Jippu ja Paleface.
Raskaista kokemuksista huolimatta
elämän hyvät muistot nostattavat hy-

myn virkeän sotainvalidin kasvoille.
Sillä asenteella on hyvä jatkaa.
Helvi Juvosen runoista Yrjö Korhonen on löytänyt kauniin runon, joka
kuvaa hyvin hänen elämäänsä:
”On mentävä vaikeuksista valoon,
tummista ja synkistä muistoista kohti kirkkautta. Puskemalla kiven läpi
pääsee valoa kohti. On mentävä päin
ahdistuksia, niitä ei saa ohittaa. Elämän seinät on mentävä lävitse, niin
tuskallista kuin se onkin.”
Teksti ja kuvat:
Marja Kivilompolo
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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
toiminnanjohtaja.hssvp@kolumbus.ﬁ

Sosiaalineuvoja Anni Grundström
anni.grundstrom@sotaveteraaniliitto.ﬁ
040 822 3998

• jäsenasiat
• jalkahoidot, hieronnat
• virkistystapahtumat

• avustusasiat
• kotikäynnit
• kuntoutus- ja palveluasiat

Postiosoitteemme on;
Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri
Mannerheimintie 93 A
00270 Helsinki

Meidät tavoittaa;
• puhelimella ja sähköpostilla
• toiminnanjohtaja on toimistolla pääsääntöisesti ma – ke klo 9.00 – 14.00
• kannattaa kuitenkin sopia etukäteen tapaamisaika
Kotisivumme löytyvät osoitteesta: sotaveteraanipiirihelsinki.fi
Facebookissa olemme osoitteessa: facebook.com/hssvp
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Veteraanietuudet 2021
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 125,46 euroa /kk
Tunnuksia ei voi enää hakea.
Ylimääräinen rintamalisä
Ylimääräistä rintamalisää maksetaan niille Suomessa asuville eläkkeensaajille, jotka saavat rintamalisää ja
kansaneläkettä. Sitä ei makseta miinanraivaajille.
Jos saat ylimääräistä rintamalisää ja korotettua tai ylintä eläkettä saavan hoitotukea, Kela maksaa
sinulle veteraanilisää.

Veteraanien kotona asumista tukevat palvelut
Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut tulivat voimaan 1.11.2019. Lainsäädännössä ei ole
muutoksi edelliseen vuoteen.
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 lakisääteiZLZ[P3HRPPRppU[`ULLU]pLZ[U[VPTPU[HR`]`U[\RLTPZLZ[HZLRpPpRRpPKLUZVZPHHSPQH[LY]L`ZWHS]LS\PZ[H
2`ZLLZZpVUR\P[LURPULYP[`PZY`OTpQVSSLWHS]LS\QHT`UUL[[pLZZpR\U[HLP]VPHU[HHVTPH
ohjeitaan, eikä soveltaa samoja kriteerejä kuin muihin ikääntyneisiin. Kunnissa on noudatettava Valtiokonttorin ohjeita silloin kun on kysymys valtion tälle erityisryhmälle lakisääteisiin palveluihin myöntämän rahoi[\RZLURp`[Z[p=HS[PVRVU[[VYPUVOQLRPYQLR\UUPSSL=L[LYHHUPU[\SVQHLPZLS]P[L[p]HHUWHS]LS\U[HY]L
on ratkaiseva.
Vuokraa, sähkö- ja vesimaksua ei korvata. Katso taulukko sivulta 17.
Palvelutarpeen muuttuessa ota yhteyttä oman kaupungin veteraanipalveluihin.

Rintamaveteraanien kuntoutus
Kuntoutuslainsäädännössä ei ole muutoksia.
Rintamaveteraanien kuntoutus voidaan toteuttaa laitoskuntoutuksena, päiväkuntoutuksena tai avokuntoutuksena. Myös laitoshoidossa asuvalla veteraanilla on oikeus saada edellä mainittua kuntoutusta.
(]VR\U[V\[\ZVUTHOKVSSPZ[H[V[L\[[HHT`ZYPU[HTH]L[LYHHUPURV[VUHRV[PR\U[V\[\ZQVZZLVUOpULU
terveydentilansa vuoksi tarpeen. Kotikuntoutuksella tarkoitetaan kotona tai kodinomaisissa olosuhteissa,
kuten palvelutalossa, tehostetussa palveluasumisessa tai laitoshoidossa annettavaa avokuntoutusta.
Kuntoutuksen lisäksi voidaan antaa jalkahoitoa enintään kolme kertaa vuodessa.
Aviopuolisolla on mahdollisuus osallistua yhdessä rintamaveteraanin kanssa laitos- tai päiväkuntoutukseen, mutta ei avokuntoutukseen.
Kunta maksaa rintamaveteraanin myös puolison kuntoutuskustannukset ja Kansaneläkelaitos korvaa
kuntoutusmatkoista aiheutuvat kulut kokonaisuudessaan. Taksia käytettäessä se on tilattava Kelan alueellisesta palvelunumerosta.
Julkinen liikenne
Julkisen liikenteen käyttö on maksutonta pääkaupunkiseudulla. Matkakorttia hankittaessa mukana on
VS[H]HR\]HSSPULUOLURPS[VKPZ[\ZQVRH]VPVSSH]PYHSSPULUOLURPS[VKPZ[\ZWHZZPHQVRVY[[PR\]HSSPULU2,3(
RVY[[P3PZpRZP2,3(RVY[[PQVZZHVU9[\UU\Z[HPZV[PSHZWHZZP4H[RHRVY[PU]VPOHURRPH@O[LPZWHS]LS\WPZteistä.

Asuntojen korjausavustus
Veteraanit ja heidän leskensä voivat saada avustusta asunnon korjaamiseen tai muutostöihin. Lisätietoa:
Korjausneuvoja, Vanhustyön Keskusliitto, puh. 050 913 1452.
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Veteraanietuudet
Vuosiomavastuut lääkkeissä sekä terveydenhuollossa
Lääkekatto
Vuonna 2021 vuosiomavastuu on 579,78 euroa. Jos vuosiomavastuusi ylittyy, sinulla on oikeus lääkkeiden
lisäkorvaukseen. Tällöin maksat loppuvuoden ajan jokaisesta korvattavasta valmisteesta 2,50 euron omavastuun.
Kelassa ja apteekissa on ajantasainen tieto alkuomavastuusi määrästä. Kun alkuomavastuusi täyttyy,
saat apteekissa heti sinulle kuuluvan lääkekorvauksen.

Terveydenhuollon maksukatto
Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittainen maksukatto. Vuonna 2020-2021
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
Omaishoidon tuki (Laki omaishoidon tuesta)
6THPZOVPKVU[\LSSH[HYRVP[L[HHURVRVUHPZ\\[[HQVRHT\VKVZ[\\OVPKL[[H]HSSLHUUL[[H]PZ[HWHS]LS\PZ[H
sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, omaishoitajan vapaapäivistä ja omaishoitoa tukevista
palveluista. Myös omaishoitajan eläke- ja tapaturmavakuutusmaksut korvataan hoitokorvauksen lisäksi.
6THPZOVPKVU[\LZ[HSHHKP[HHUOVP[HQHUQHR\UUHURLZRLUZVWPT\Z6THPZOVPKVU[\LZ[HWpp[L[[pLZZp
kunnan on käytettävä tarveharkintaa. Jos omaishoidon tuen tarvetta selvitettäessä todetaan, että veteraani on omaishoidon tuen tarpeessa, kun otetaan huomioon hänen toimintakykynsä, tarvittavan hoidon
määrä, sitovuus ja vaativuus, niin omaishoidon tuki myönnetään riippumatta siitä, maksetaanko kunnassa muille kuntalaisille omaishoidon tukea.
6THPZOVPKVU[HRPHLPZHH]pOLU[pp]L[LYHHUPUT\P[HWHS]LS\QHLPRpVTHPZOVP[HQHUWHSRRPV[HZHH]pOLUtää näiden palvelujen takia. Esimerkiksi siivouspalveluja voidaan myöntää näillä rahoilla, jos omaishoitaja
VUP[ZLRPUQV]HUO\ZWHS]LS\SHPUWPPYPZZp]\V[[H
Hautausmaksut
Vuoden 2004 alusta voimaan tulleen hautaustoimilain mukaan evankelisluterilaisen kirkon seurakuntien ja
seurakuntayhtymän hautausmaat ovat yleisiä hautausmaita ja hautaustoimessa perittävien perusteiden tulee olla samat kaikille. Laissa on kuitenkin poikkeussäännös, jonka nojalla seurakunta tai seurakuntayhtymä voi myöntää kokonaan tai osittain vapautuksen hautaustoimesta perittävistä maksuista, jos vainaja on
ollut rintamaveteraani, tai siihen rinnastettavasta syystä. Maksuvapautus voi koskea myös edellä tarkoitetun henkilön puolisoa.
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Kotona asumista tukevat palvelut
Palvelu

Korvataan

Ei korvata

Ateriapalvelut

Ateriapalvelut, lounassetelit, välipalakassi.

Ruokaostokset

Kotipalvelut- ja
kotihoito


Kylvetys-, siivous-, vaatehuoltopalvelut,
RV[PZHPYHHUOVP[VQHSRHOVP[VZHH[[VOVP[V
RV[VUH

Lakanoiden, pyyhkeiden ym. ostaminen,
RH\UL\KLUOVP[VWHS]LS\[M`ZPRHHSPULU
OVP[VOPLYVU[HH]VR\U[V\[\ZSppRRLL[
saattohoito laitoksessa, hallintokulut.

Pihatyöt



Nurmikon leikkuut, lumityöt, rännien
W\OKPZ[\ZW\PKLUWPSRRVTPULUHPU\[
SpTTP[`ZT\V[V

Pihan ja puutarhan kunnostustyöt,
[HY]PRRLL[


Apuvälineet

Tukikaiteiden asentaminen, luiskat
portaisiin, kynnysten poistot.

Silmälasit, hammashoito, suuhygienistin
käynnit, kuulokojeet ja muut näihin verrattavat apuvälineet. Porraskäytäviin
asennettavat istumahissit.

Kuljetuspalvelut Asioinnilla käynnit.

Terveydenhoitoon liittyvät matkakulut,
jotka KELA korvaa. Vammaispalvelulain
mukaiset kuljetuspalvelut.

Muut palvelut

Asunnon remontit ja muutostyöt esim.
keittiö-, sauna- ja kylpyhuoneremontit,
asunnon sisä- ja ulkomaalaukset, vuokra,
sähkö- ja vesilaskut, jätekaivon tyhjennys. Isompiin asunnon muutostöihin voi
hakea avustusta ARA:sta.

Turvapuhelimet, apteekissa tapahtuva
lääkkeiden annosjakelu, asiointi-, kauppaja saattajapalvelut.

Virkistysretket ja Kuljetukset, ruoka- ja kahvitarjoilut,
päivätoiminta
saattajien matkakulut.

Saattajien ruokailukustannukset.

Omaishoidon 
tuki

6THPZOVP[HQHUWHSRRPV[LSpRLQH[HWH
turmavakuutusmaksut, veteraanin hoito
omaishoitajan loman aikana.

6THPZOVP[HQHU`SPTppYpPZL[]HWHHWpP]p[

Tuettu kotona
kuntoutuminen


Lehtien luku, kotiaskareiden tekeminen,
esim. aterioiden valmistaminen yhdessä
]L[LYHHUPURHUZZH<SRVPS\QHT\\M``ZPZ[p
toimintakykyä ylläpitävä toiminta.
Toiminnan tulee olla suunnitelmallista ja
tapahtua yhdessä kotihoidon tms.
työntekijän kanssa.

Ruokaostokset, lehdet tai muut näihin
verrattavat ostokset.

Veteraanien kuljetuspalvelua voi käyttää koronarokotusten matkoihin!
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Jäsenpalvelu
Jalkahoitoa / hierontaa
7PPYPR\Z[HU[HHW\VSPZVQHSLZRPQpZLULSSLQHSRHOVP[VHOPLYVU[HH[VPTPU[H]\VUUH6[H`O[L`[[pWPPYPU[VPTPZtoon saadaksesi maksusitoumuksen.

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\ZZH
keittiön 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 pienituloisille, ensisijaisesti ylimääräistä rintamalisää saaville, tunnuksen omaaville veteraaneille sekä heidän puolisoilleen tai leskille, esim. lääke-, hammas- sekä
terveydenhuollon hoitokuluihin, sekä silmälasien hankintakustannuksiin. Tuloraja on noin 1400 euroa/kk
ja avustuksen suuruus 100 – 800 euroa riippuen kustannusten suuruudesta. Avustus on kertaluontoinen ja
sitä ei myönnetä toistamiseen hakijalle samana vuonna. Hakijan täyty kuulua jäsenyhdistykseen varsinaisena-, puoliso tai leskijäsenenä. 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.

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
kSQ`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

HUUPNY\UKZ[YVT'ZV[H]L[LYHHUPSPP[[VÄ
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Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin
jäsenistö numeroina
Rintamaveteraanien määrä (Rintamatunnuksen omaavat) vuoden 2020 lopulla
Alue

Miehiä

Naisia

Yhteensä

2920

3134

6054

Helsinki

275

309

584

Espoo

100

91

191

Vantaa

57

43

100

Koko maa

Piirin veteraanien, puolisoiden ja leskien määrä vuoden 2021 alkaessa
Veteraanit, puolisot
ja lesket
M

N

185

415

Espoo

98

Vantaa

Yhteensä

Rintamatunnuksen
omaavat

Yhteensä

M

N

600

159

178

337

126

224

79

62

141

29

52

81

28

17

45

312

593

905

266

257

523

2

19

21

2

1

3

Viron yhd.

15

88

103

15

–

15

USA:n yhd.

25

19

44

4

1

5

AUS:n yhd.

8

1

9

1

–

1

Kaikki yht.

362

720

1 082

288

259

547

Helsinki

Yhteensä
Heimoveter

Piirin jäsenten ikärakenne
Ikä

Mies/määrä

Nainen/määrä

Yhteensä

108

–

1

1

106

–

1

1

104

–

1

1

103

3

2

5

102

4

2

6

101

8

12

20

100

14

21

35

99

16

31

47

98

24

44

68

97

43

63

106

96

67

56

123

95

39

51

90
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Sotaveteraani Klaudia Rahikainen
on piirin vanhin jäsen
Talvi- ja jatkosodassa lottana toiminut
Klaudia Rahikainen vietti 13. helmikuuta 108-vuotissyntymäpäiväänsä.
Pitkän ikänsä salaisuudeksi Salmissa
syntynyt Rahikainen arvelee karjalaisperäisen iloisen luonteensa. Lottiin
Rahikainen liittyi Helsinkiin muutettuaan 1930-luvun alussa, toimien varusNXQWDORWWDQDORWWDRVDVWRVVD/DDWRkan rannalla sijainnut Salmi oli vain
kolmen kilometrin päässä valtakunnan
rajasta ja syksyllä 1939 tilanne alkoi
käydä entistä uhkaavammaksi. Rahikainen oli tuolloin lottakomennuksella
Pirttiselän rajavartiolla.
Ensimmäistä kertaa hänen perheensä joutui evakkoon talvisodan syttyessä 30.11.1939. Kokemus on jäänyt
elävästi mieleen. ”Kukaan ei itkenyt,
kukaan ei noitunut, kukaan ei valittanut. Hiljaa vain mentiin eteenpäin.
Ja kun taakse katsottiin, niin taivas
loimusi ammuksista kuin taloja olisi
poltettu.” Keväällä 1941 hän avioitui

rajavartiostossa palvelleen Lassensa
kanssa. Jatkosodan aikana heille syntyi kaksi lasta. Avioliitto oli onnellinen ja kesti yli 52 vuotta. ” Hän oli

Armi
Aktiivituoli
Piiristä on lainattavissa kaksi
käytettyjä Armi Aktiivituolia
Armi Aktiivituoli, se mukava seniorituoli,
joka auttaa ylös ja pitää sinut kunnossa.
M`ZPV[LYHWL\[[PLUZ\VZP[[LSLTH
OHYQVP[[HHSPOHZR\U[VHQH[HZHWHPUVH
*,TLYRP[[`=HS]PYHHUTLYRP[[`SppRPU
nällinen laite
Tiedustelut piirin sosiaalineuvoja
Anni Grundström, puh 040 822 3998
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erinomaisen hyvä mies ja hyvä isä”,
Klaudia sanoo. Perhe muutti Lassen
työn perässä, mutta Ilomantsin he ottivat uudeksi kotikaupungikseen, jonne asettuivat viettämään myös eläkepäiviään.
Molemmat olivat aktiivisesti mukana veteraanijärjestöissä, Klaudia
myös martoissa. Leskeksi 1993 jäätyään Rahikainen muutti Helsinkiin
lähelle lapsiaan. Klaudia asui pitkään
omassa kodissaan, muuttaen kaksi
YXRWWD VLWWHQ YXRWLDDQD SDOYHOXtaloon.
Viime vuonna tehdyssä haastattelussa Klaudia hymyillen totesi ”Hartain toiveeni on, että tämä korona loppuisi ja Amerikassa saisivat sen yhden
miehen siirrettyä syrjään. Amerikassa
presidentti on vaihtunut ja Suomessa
ikäihmisten koronarokotukset ovat
parhaillaan meneillään. Klaudia totesi tyttärelleen saatuaan rokotuksen
”Tästähän piristyi kovasti”

85-vuotiaiden ja sitä vanhempien
helsinkiläisten koronarokotukset alkavat
– tietoa ja ohjeistuksia rokotuksista
Helsinki on aloittanut rokotukset koronaviruksen aiheuttamaa COVID-19 -tautia vastaan.
Koronaviruksen aiheuttama tauti voi olla erityisen vakava ikääntyneille sekä henkilöille, joilla
on vakavalle koronavirustaudille altistavia sairauksia.
Helsinki tarjoaa rokotuksen maksutta kaikille halukkaille kansallisia linjauksia noudattaen. Nyt
rokotetta tarjotaan tänä vuonna 85 vuotta täyttäville ja sitä vanhemmille helsinkiläisille sekä
heidän omaishoitajilleen, joilla on omaishoidon tuen päätös.
Rokotteella suojaat itseäsi koronaviruksen aiheuttamaa tautia vastaan. Rokotusten tavoite on
lieventää koronavirustaudin oireita ja estää taudin vakavia muotoja. Koronaepidemia on ohi vasta
kun valtaosa väestöstä on rokotettu.
Vuonna 1936 tai aiemmin syntyneenä helsinkiläisenä tai hänen omaishoitajanaan Sinulla
on mahdollista saada rokote 1.2.2021 alkaen. Koronarokotus annetaan ajanvarauksella
rokotuspisteissä.
Näin saat rokotteen koronaa vastaan:
• Voit varata ajan rokotukseen osoitteessa koronarokotus.hel.fi tai
numerosta 09 310 46300 (ma-pe klo 8–18).
• Voit valita rokotuspaikkasi ajanvarauksen yhteydessä
Helsingin tämän hetkisistä rokotus-pisteistä:
Jätkäsaari (Tyynenmerenkatu 6),
Malmi (Stadin ammattiopisto, Vanha Helsingintie 5)
Myllypuro (Metropolian kampus, Myllypurontie 1).
Käytössä olevaan rokotteeseen kuuluu kaksi rokoteannosta.
Saat tiedon toisesta rokotuskerrasta ensimmäisen rokotuskerran yhteydessä.
Rokotuspisteillä on turvallista asioida. Muista nämä asiat rokotuspisteelle tullessasi:
• Älä tule rokotukseen, mikäli sinulla on koronavirustautiin sopivia oireita. Tavallisia oireita ovat
kuume, yskä, kurkkukipu, hengenahdistus, lihaskipu, huonovointisuus, yleiskunnon lasku sekä
melko tavallisena maku- ja hajuaistin heikkeneminen.
• Varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi esimerkiksi henkilökortilla.
• Saavu rokotukseen ajoissa.
• Käytä maskia.
• Huolehdi käsihygieniasta.
• Pidä vähintään kahden metrin etäisyys muihin.
• Varaudu jäämään rokotuksen jälkeen seurantaan vähintään 15 minuutiksi.
• Voit tulla rokotuspisteeseen autolla, pyörällä, kävellen tai julkisilla.
Jos olet sairastanut koronavirustaudin, suosittelemme viivästämään rokotteen ottamista niin,
että aikaa on kulunut vähintään 3 kuukautta oireiden alusta tai tartunnan toteamisesta.
Jos olet kotihoidon asiakas, saat tietoa rokotuksista kotihoidon työntekijöiltä. Sinulle tullaan
tarjoamaan tilanteestasi riippuen rokotusta joko rokotuspisteessä tai kotonasi. Palvelutalojen
asukkaita rokotetaan myös paikan päällä, joten varmistathan henkilökunnalta, kuulutko
palvelutalossa rokotettaviin.
Lisätietoa rokotuksista koronarokotus.hel.fi.
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HELSINGIN SEUDUN SOTAVETERAANIPIIRI RY
Mannerheimintie 93 A, 00270 Helsinki. Puh. 050 441 4704
Toimisto on avoinna maanantai – keskiviikko klo 9.00 –14.00
7PPYPU[VPTPZ[VUWPPYPZPO[LLYPW\OLSPUHPRHTH ¶ RLRSV  ¶

Kokouskutsu
Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry:n
vuosikokous pidetään 21.4.2021 klo 10.00
ravintola White Ladyssa Mannerheimintie
93. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset
asiat. Kokoukseen voivat
osallistua kaikki piirin henkilöjäsenet sekä
piirin jäsenyhdistysten henkilöjäsenet. Kokouksen jälkeen on mahdollista nauttia lounas
palvelutalossa. Huomioi mahdolliset koronarajoitukset.

YHDISTYSASIAA
YHDISTYSASIAA
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.

Mäkelänrinteen
allasvesijumppa
torstaisin
klo
10.30 – 11.00. Yhteyshenkilö Markus Ollonqvist puh.
  Allasvesijumppa jatkuu heti, kun koronarajoitteet puretaan

VETERAANITAPAHTUMAT
VETERAANITAPAHTUMAT
Tilaisuudet koronarajoitusten salliessa!
La 13.3. Talvisodan päättymisen muistotilaisuudet Helsingissä;

t,MP4FQQFMFFOMBTLV,BTBSNJOUPSJ 5BMWJTPEBO
NVJTUPQBUTBT 
tKlo 9.20 Hietaniemen hautausmaalla
Ti 27.4. Kansallisen Veteraanipäivän juhla Helsingissä;
tKlo 12.00 lipunnosto, seppeleen lasku ja muistotilaisuus Mannerheimin ratsastajapatsaalla.
tKlo 13.00 Veteraanipäivän juhla Finlandia -talon Cafe
Veranda.

VIRKISTYS
VIRKISTYS
Tilaisuudet koronarajoitusten salliessa!

KUNTOUTUS
KUNTOUTUS
Jalkahoito/hieronta
Piirin veteraanitunnuksen omaavat jäsenet saavat jalkahoidot Helsingin kaupungin, kotona asumista tukevista
palveluista palvelutarpeen kartoituksen perusteella.
Piiri kustantaa puoliso- ja leskijäsenilleen toimintavuonna neljä (4) jalkahoitoa tai hierontaa. Hoitolähete tilataan
toimiston puh. 050 441 4704 tai 050 441 4703 ma – ke klo
9 – 12 (puhelinaika).

VETERAANILIIKUNTA
VETERAANILIIKUNTA
Piirin järjestämät liikuntatilaisuudet jatkuvat myös keväällä 2021 heti kun koronarajoitukset sallivat. Asiasta
voi tiedustella piirin toimistosta tai vastuuhenkilöiltä.
Oulunkylän kuntojumppa maanantaisin klo 11.00 – 12.00.
Ilmoittautumiset suoraan Oulunkylän Kuntoutukseen Mäkitorpantie 19, puh. 09 728 2475. Kuntojumppa jatkuu
heti, kun koronarajoitteet puretaan.
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Illanvietot
Illanvieton pitopaikka on koronaepidemian takia muuttunut. Tilaisuudet pidetään Folkhälsanin päärakennuksessa
Topeliuksenkatu 20. Vapaa sisäänpääsy. Kahvitarjoilu on
klo 15.30 alkaen rakennuksen ravintolassa ja tilaisuudet
NORDONDHQ2VVLDQVDOLVVD
Vuosi 2021
Ma 12.4. klo 16.00. Seppo Hovi ja ”Sota luo laulunsa”
Ma 3.5. 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 tapaamiset ovat torstaina 11.3. ja 8.4., jos koronarajoitukset sallivat kokoontumisen. Tulevista aiheista saat tietoa tapaamisen yhteydessä tai Pia Angermalta
puh. 050 370 9272.

VANTAAN SOTAVETERAANIT RY
YHDISTYSASIAT
YHDISTYSASIAT
Kokouskutsu
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään Tikkurilan kirkolla, Asematie 12 a, Tikkurila, keskiviikkona
14.4.2021 klo 14.00. Kahvitarjoilu klo 13 – 14. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 10. §:ssä määrätyt
asiat kuten toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä muut yhdistysasiat.
Osastojen yhteiset kuukausikokoukset
Yhdistys toimii läntisenä ja itäisenä osastona, mutta osastoilla on yhteinen kuukausikokous kuukauden toisena
keskiviikkona Tikkurilan kirkolla klo 14.00. Kahvitarjoilu
klo 13 – 14. Maaliskuun kokouksessa 10.3. esitelmöi pappi ja radiotoimittaja Veli-Matti Hynninen aiheesta Rauhanfoorumi. Huhtikuussa 14.4 esitelmöi rovasti Jaakko
Simojoki aiheesta Isäni Martti Simojoki. Toukokuussa ei
kokousta ole, vaan on kevätjuhla.
Läntinen osasto järjestää kuljetuksen näihin kokouksiin.
Auto lähtee Myyrmäen asemalta klo 12.30 Martinlaakson
aseman kautta Tikkurilaan.
Kevätjuhta (yhdistys 45 vuotta)
Yhdistyksen kevätjuhla ja samalla 45-vuotisjuhla pidetään
keskiviikkona 12.5. klo 15 – 18, Sokos Hotel Vantaassa.

KUNTOUTUS
KUNTOUTUS
Vantaan kaupungin palvelut R-tunnuksen omaaville
veteraaneille
Kaupungin lääkinnällisen kuntoutuksen toimisto hoitaa
Valtiokonttorin rahoittaman tunnuksen omaavien veteraanien laitos-, päivä- ja avokuntoutuksen. Niihin ei tarvita
lääkärin lähetettä, vaan soitto alla mainituille hoitajille
riittää.
Tunnuksen omaavat veteraanit saavat jalkahoitoja tarpeen
mukaan. Vuoden alusta heille lähetetään automaattisesti 7
kpl lähetteitä ja tarvittaessa saa soittamalla lisää.
Yhteyshenkilönä Länsi-Vantaalla on lähihoitaja Jouni Lamminmäki puh. 050 312 4538, Itä-Vantaalla joko
edellä mainittu tai lähihoitaja Maarit Litmanen puh.
  $VLDQYRLKRLWDDP\|VNl\PlOOl.RLYXN\OlQWHUYH\VDVHPDOOD.DUVLNNRNXMD9DQWDD
Vantaan Sotaveteraanit ry:n kuntoutuspalvelut tunnuksettomille varsinaisille-, puoliso- ja leskijäsenille
ovat seuraavat:

Hierontaa neljä (4) ilmaista 45 minuutin hierontakertaa
YXRGHVVD .RWLLQ WLODXVNXVWDQQXNVHW  ½NHUWD  VLVlOtyvät korvattavaan osaan. Sovittava kuntoutusvastaavan
kanssa, puh. alla.
Jalkahoitoa YLLVL   HQLQWllQ  ½Q DUYRLVWD MDONRjen perushoitoa vuodessa. Sovittava kuntoutusvastaavan
kanssa, puh. alla
Kuntoutusvastaavana toimii Seppo Kuokkanen, puh.
040 525 0531

VETERAANITUNNUKSEN
OMAAVIEN
VETEVETERAANITUNNUKSEN
OMAAVIEN
RAANIEN
KOTONA
ASUMISTA
TUKEVAT
VETERAANIEN
KOTONA
ASUMISTA
PALVELUT
TUKEVAT
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 Vantaan kaupungin järjestämiä.
Veteraanien em. palvelut perustuvat palvelutarpeen
kartoitukseen
Kartoituksessa selvitetään tarpeet
NRWLKRLWRRQMDWXNLSDOYHOXLKLQ
DSXYlOLQHLVLLQ
DVXPLVSDOYHOXLKLQMDODLWRVKRLWRRQ
DVXQQRQPXXWRVW|LKLQNDLWHHWN\QQ\NVHW
RPDLVKRLGRQWXNHHQ
NXOMHWXVSDOYHOXXQ
Veteraani, mikäli palvelustarpeen kartoitusta ei osaltasi
ole tehty, pyydä sitä välittömästi asiakasohjausyksiköstä
soittamalla numeroon 09 8392 4202 (ma – pe klo 9 – 15) tai
sähköpostilla VHQLRULQHXYRQWD#YDQWDDÀ.
Kotona asumista tukevia palveluja, kuten ateriapalvelua
(lounassetelit), kuljetuspalvelua (taksikortit), pyykkipalvelua, siivousta tai pihatöitä voi pyytää soittamalla arkisin
NOR²YlOLWWl/lQVL9DQWDDOODOlKLKRLWDMD-RXQL/lPminmäelle, puh. 050 312 4538, Itä-Vantaalla joko edellä
mainitulle tai lähihoitaja Maarit Litmaselle, puh. 050 318
+HVRLWWDYDWWDNDLVLQMRVHLYlWKHWLYRLYDVWDWD

MUITAPALVELUITA
PALVELUITA
MUITA
Vantaan Sotaveteraanit ry:n muut palvelut tunnuksettomille varsinaisille-, puoliso- ja leskijäsenille.
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Vuodenlopun kuulumisia Vantaalta
Viikolle 50 osui paljon
kiitettävää
Maanantaina 7.12. Hämeenkylän kirkossa pidettiin pienimuotoinen kahvihetki, jossa kiitettiin lääninrovasti, kirkkoherra Jukka Nevalaa hänen monivuotisesta suurella sydämellä tekemästään työstä niin Vantaan Sotaveteraanien
kuin koko veteraanijärjestökentän hyväksi. Nevala on toiminut pappina Hämeenkylän seurakunnassa aina sen perustamisesta v. 1985 lähtien ja jäi nyt 1.2.2021 eläkkeelle
Wl\WWlHVVllQYXRWWDµ3DSLQW\|HLROHPLNllQVDWDVHQ
juoksu”, totesi kirkkoherra Nevala ja lähes samaan hengenvetoon, että ”Vantaalla on aitoja ihmisiä ja reilu tyyli”.
Samassa tilaisuudessa kiitettiin emäntä Rauha Korpea,
joka pyyteettömästi vuodesta
toiseen, parinkymmenen vuoden ajan, on jaksanut leipoa
suussa sulavat kahvileivät ja serveerata ne kahvin myötä
kokousväen nautittaviksi.
Kiitoksen aihetta oli vielä siinäkin, että kyseessä oli
viimeinen kerta, kun Vantaan Sotaveteraanit ry kokousti
Hämeenkylän kirkossa. Uutena kokouspaikkana jatkossa
on Tikkurilan vastavalmistunut kirkko.

Kirkkoherra Jukka Nevala ja puheenjohtaja Matti
Passi osoittavat saumattoman yhteistyön merkitystä
pitelemällä yhdessä Nevalalle juuri ojennettua yhdistyksen standaaria. Kuva Tuula Mahlman

Emäntä Rauha Korpi vastaanottaa
pj. Matti Passilta Sotaveteraaniliiton
kunniakilven. Kuva Tuula Mahlman

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.
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Puhelinnumerot: Hakunila 050 309 8775, Hämeenkylä
PDSHNOR .RUVR5HNROD7LNNXULOD PDWRNOR 
9DQWDDQNRVNL NHNOR 

TAPAHTUMIA
TAPAHTUMIA
13.3. Talvisodan päättymisestä 81 vuotta
NORNXQQLDQRVRLWXV7LNNXULODQYHWHUDDQLSXLVWRVVD
Hertaksenie 1
27.4. Kansallinen veteraanipäivä
NOROLSXQQRVWRMDNXQQLDQRVRLWXV7LNNXULODQYHWHraanipuistossa
NORMXKODNRQVHUWWLPRQLWRLPLWDOR/802VVD
(Jaakko Ryhänen)
Kaikki kokoukset ja tapahtumat koronarajoitusten
sallimissa puitteissa.

Kiitokset kauppias
Jouni Montolle
Tikkurilan K-Supermarket Ylivedon tiloissa kiitettiin kauppias Jouni
Montoa keskiviikkona 9.12. VSV:lle
säännöllisesti tilittämistään pullonpalautusrahoista. ”Tämä on merkittävä
avustus yhdistyksemme toimintaan”,
sanoi puheenjohtaja Matti Passi. Yhdistyksen standaarin Montolle ojensi
Itäisen osaston puheenjohtaja Markku
Weckman. Vastauspuheessaan Monto
kiitti saamastaan huomionosoituksesta ja painotti, että ”niin kauan kuin
hän on työelämässä mukana, hän jatkaa sotaveteraanien avustamista entiseen malliin”.

Vas. Matti Passi, Jouni Monto,
Markku Weckman ja läntisen
osaston pj. Raimo Huvila.
Kuva Marko Yrttimaa

Taloudenhoitaja Tarja
Nieminen tyhjentää ääriään
myöten täynnä olevan
pullonpalautuskuittilippaan, jolle Ylivedon
kauppias Jouni Monto on
osoittanut parhaan mahdollisen sijainnin myymälässään tehdyn remontin
jälkeen. Lipas on seinällä,
jonka ohi lähes kaikkien
asiakkaiden on kuljettava
kaupassa käydessään.
Kuva Tuula Mahlman
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80 vuotta täyttäneet vantaalaiset voivat
jo varata ajan koronarokotukseen
Vantaa lähettää postitse ikääntyneille (70 vuotta täyttäneille) porrastetusti kutsukirjeet rokotuksiin. Nyt rokotetaan tänä vuonna 80 vuotta täyttäneitä ja sitä vanhempia
vantaalaisia. Heidän lisäksensä rokotukseen on mahdollista samalla kertaa tulla puhelimitse tehtävällä ajanvaraukVHOODVDPDVVDWDORXGHVVDDVXYDW\OLYXRWLDDWKHQNLO|W
Koronaviruksen aiheuttama tauti voi olla erityisen
vakava ikääntyneille, joten suosittelemme ottamaan rokotuksen. Rokotus on maksuton. Koronaepidemia on ohi
vasta, kun valtaosa väestöstä on rokotettu ja rokotusten
jälkeen täytyy vielä jatkaa suojautumista koronaa vastaan.

Ajanvaraus koronarokotukseen ensisijaisesti
sähköisesti

tarjolla. Huom: Puhelinnumero on tarkoitettu ainoastaan kohderyhmän ajanvarauksia varten, ei muihin tiedusteluihin.
9DQWDDQNDXSXQJLQURNRWXVSLVWHHQlWRLPLLHQVLPPlLVHVsä vaiheessa Sanomalan rokotuspiste Martinlaaksossa.
$LNRMDDYDWDDQYDUDWWDYDNVLVLWlPXNDDNXQXXVLURNRWH
erä on käytettävissä. Aikoja on tarjolla aina seitsemän
vuorokautta eteenpäin. Jos aikoja ei ole tarjolla, varausta
kannattaa kokeilla uudelleen seuraavana päivänä.
.RWLKRLGRQDVLDNNDDWVDDYDWWLHWRDURNRWXNVLVWDNRWLKRLdon työntekijöiltä.
+RLYDNRGLQDVXNNDLOODRQROOXWPDKGROOLVXXVVDDGDURkotus hoivakodissa.

7lOOlKHWNHOOlDMDQYRLYDUDWDWlQlYXRQQDYXRWWDWl\Wtävät tai vanhemmat.
5RNRWXVNl\QQLOOHWl\W\\YDUDWDDLND
Pyydämme varaamaan ensisijaisesti ajan netin kautta:
ZZZNRURQDURNRWXVDLNDÀ
 -RV QHWWLDMDQYDUDXV HL ROH PDKGROOLQHQ YRL DMDQ YDUDta erillisestä rokoteajanvarausnumerosta 09 839 50090
(ma – pe klo 8 – 15). Palveluun jätetään takaisinsoittopyyntö ja sieltä soitetaan takaisin, kun rokotusaikoja on

Vantaan Sotaveteraanien syyskokouksessa
10.11.2020 Virtakirkossa vieraili
Sanomien kulttuuritoimittaja
Jussi Ahlroth. Hän
esitelmöi lehden
roolista mielipidevaikuttajana
koko sen pitkältä
ilmestymishistorian ajalta, ensin
päivälehtenä
1889-1904 ja sittemmin Helsingin
Sanomina. Kuva
Tuula Mahlman.
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ESPOON SOTAVETERAANIT RY
Sosiaalijaosto
Espoon Sotaveteraanit ry:n tukimuodot 2021
Korvausanomukset: Espoon Sotaveteraanit ry, Ukonvaaja 4, 02130 Espoo.
Merkitkää FI -alkuinen pankkitilinne numero korvaushakemuksiinne!
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 Kelakorvausta 10 %:ia.
Taksikulujen osittainen korvaus: Tunnuksen omaavat veteraanit voivat saada välttämättömien taksikulujen
osittaista korvausta kuittia vastaan. Korvausta voi saada esimerkiksi KELA-korvattavien matkojen omavastuuosuudesta.
Sairaalamaksukorvaukset: Sairaalamaksuja korvataan harkinnan mukaan bruttotulon ollessa enintään
½NN
Puolisojäsenet ja puolisoleskijäsenet:VDDYDWNSOYXRVL½QDUYRLVLDPDNVXVLWRXPXNVLDNl\WHWWlYlNVL
oman harkintansa mukaan siivouspalveluun, jalkahoitoihin, hierontoihin tai pesulapalveluihin.
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 2021
Huomioithan, että näitä palveluja koskevia kysymyksiä ei hoideta yhdistyksen kautta!
Seniorineuvonta ja palveluohjaus, veteraanipalvelut, PL 2308, 02070 ESPOON KAUPUNKI
SXK  PD ² WRNOR ² 
.XQWRXWXVKDNHPXVMDOLVlWLHWRMDKWWSZZZHVSRRÀÀ),6HQLRULW9HWHUDDQLSDOYHOXW
Palvelut: Maksuton poliklinikkakäynti Jorvin ja Espoon sairaalassa, avo- ja laitoskuntoutusta vuosittain,
NHUWDDYXRGHVVDMDONDKRLWRDi½VLOPlODVLHQKDQNLQWDDQ½YXRVLLOPDLQHQKDPPDVKRLWR (VSRRQ
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.
Seniorineuvonta ja palveluohjaus, Veteraanipalvelut, PL 2308, 02070 ESPOON KAUPUNKI
Määräpäivä hakemusten ja kuluvan vuoden kuittien (jalkahoito ja silmälasit) palauttamisessa on 31.12.2021.
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Ikääntyneiden
rokotukset
Espoossa
Rokotusajan voit varata;
• koronarokotusaika.ﬁ tai
• Espoon kaupungin koronarokotusajanvarausnumerosta 09 816 34800
Rokotukset järjestetään Tapiolan terveysasemalla,
osoite Ahertajantie 2

V\QW\QHHW VHNlKHLGlQRPDLVKRLWDMDQVDMD\OLYXRWLDDW
samassa taloudessa asuvat.
Espoon kaupunki lähettää postitse kotiin infokirjeen rokotusten alkamisesta ja ohjeet ajanvaraukseen
kaikille tänä vuonna 70 vuotta täyttäville ja sitä vanhemmille kuntalaisille. Ensimmäisenä kutsukirjeet on
lähetetty tänä vuonna 85 vuotta täyttäville ja tätä vanhemmille. Kirjeet on lähetetty postitse ja kirjeiden pitäisi olla
perillä kotitalouksissa jo.
Kotihoidon asiakkaat saavat rokotuksen nopeimmin rokotuspisteessä, sillä tällä hetkellä rokotetaan
rokotteella, joka vaatii kylmäsäilytystä. Jos rokotuspisteeseen saapuminen ei ole mahdollista, kotihoidon
asiakkaat rokotetaan myöhemmin kotihoidon käynneillä.
Tiedotamme kotona tapahtuvista rokotuksista myöhemmin, kun saatavilla on kotirokotukseen sopivia rokotteita.

Tällä hetkellä on mahdollista Espoossa saada koronarokotus vain menemällä terveysasemalle ja ajanvarauksella. Rokotukset järjestetään Tapiolan terveysasemalla (os.
Ahertajantie 2). Kotona rokotukset aloitetaan sitten, kun
on saatu sellaista rokotetta, mikä ei vaadi kylmäsäilytystä.
Iäkkäät henkilöt kutsutaan rokotuksiin porrastetusti,
sillä ikäluokat ovat suuria ja rokotteita on tarjolla aluksi vain rajattu määrä. Ensimmäisenä ajan koronarokotukseen voivat varata tänä vuonna 85 vuotta täyttävät ja
WlWl YDQKHPPDW DVXNNDDW HOL YXRQQD  WDL DLHPPLQ

TALVISODAN PÄÄTTYMISEN
MUISTOTILAISUUDET
lauantaina maaliskuun 13. päivänä 2021
307<556:;6
Klo 9.00
Kulttuurikeskuksen edessä
Puhe
Rovasti Antti Rusama
SEPPELEENLASKU
Klo 10.00
Tuomiokirkon sankarihaudoilla
Tumma asu
;(44,53,/=f1(0:6;2<550(4,920;
TERVETULOA
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Kuntoutuksen osaamiskeskus Helsingissä

Tarjoamme monipuolisia kuntoutuspalveluja sotainvalideille ja -veteraaneille, -leskille, puolisoille, lotille, pikkulotille sekä sotainvalideille myös ympärivuorokautista hoitoa ja intervallihoitoa
9 Laitoskuntoutus ja päiväkuntoutus
9 Avokuntoutus, fysioterapia
Tiedustelut:
9 Ympärivuorokautinen hoito
040-570
1439
9 Pore- ja uima-allas, yrttikylvyt
9 Ravintola Veljeshovin ravitseva
ja monipuolinen ruoka
>ććŬćƌŝƚ͕ƐĂŝƌĂĂŶŚŽŝƚĂũĂƚ͕ĨǇƐŝŽƚĞƌĂƉĞƵƚŝƚ͕
ƚŽŝŵŝŶƚĂƚĞƌĂƉĞƵƚŝƚ͕ũĂůŬĂƚĞƌĂƉĞƵƚƚŝũĂ
ǀĂƉĂĂͲĂũĂŶŽŚũĂĂũĂƐĞŬćŵƵƵŽƐĂĂǀĂ
Ŷ.
ŚĞŶŬŝůƂŬƵŶƚĂŵŵĞŽǀĂƚƚććůůć^ŝŶƵĂǀĂƌƚĞŶ.

Personal Fysio
Caloniuksenkatu 7 B 21, 00100 Hki
Puh. 040-536 5409
www.personalfysio.com

Kuntoutuksen kärjessä lähes 30 vuotta - TERVETULOA

LUSTUS

Pääkaupunkiseudun
Hissikeskus

K
JEN
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puh. 09 752 712
www.okks.fi

TO
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Käskynhaltijantie 5
00640 Helsinki

LI

Asianajotoimisto Railas Oy

IT T O RY

TT-Fysio Oy
Tyynenmerenkatu 3, 00220 Helsinki
Puh. 010 2292510

Herttoniemen Seurakunta
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PÄHKINÖIDEN
RATKAISUA

Vänrikki Mielosen probleema
Koronaepidemian takia on lähes kaikki tapahtumat peruttu. Minulla on ollut hyvää aikaa järjestellä taas valokuvaarkistojani. Käteeni jäi kuva, jonka tapahtumaa ja vuotta
en saanut palautettua mieleeni. Kuva takana oli vain teksti. ”Kävelyllä Lauttasaaren leirintäalueella. Vihdoinkin
Suomi ja Helsinki saa järjestää maailman kansoja yhdistävän tapahtuman. Kohta Helsinki täyttyy ihmisistä eri
puolilta maailmaa”.
Hyvät veteraanisisaret ja -veljet. Osaatteko Te auttaa minua; mihin tapahtumaan tässä ollaan valmistautumassa.
Vastaukset
Lähetä ratkaisusi tämän numeron tehtäviin piirin toimistoon 23.4.2021 mennessä, osoitteella Helsingin Seudun
Sotaveteraanipiiri, Mannerheimintie 93 A, 00270 Helsinki. Arvomme oikein vastanneiden kesken lahjakortit.
Voittajat
2QQHWDUVXRVLOHKGHVVlROOHLGHQSlKNLQ|LGHQRVDOta; Sudokussa Ritva Hämäläinen. Mielosen osalta ei tullut
oikeaa vastausta. Kuva oli Hietaniemen hautausmaan veteraanilehdon vihkimystilaisuudesta 1992. Onnittelemme
voittaa.

30









































-8+$+<9g1(1ZZZULVWLNNRWXXPLQIL

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

HOK-ELANNON HAUTAUSPALVELU
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

AUS-Sähkö Oy
Kirvestie 29, 00760 Helsinki
Puh. 0400-502 498

HOK-ELANNON LAKIPALVELU
HELSINKI:
Forum p. 010 76 66622
Kallio p. 010 76 66515
Itäkeskus p. 010 76 66598
Malmi p. 010 76 66637
Töölö p. 010 76 66539

VANTAA:
Myyrmäki p. 010 76 66601
Tikkurila p. 010 76 66568

ESPOO:
Espoonlahti p. 010 76 66641
Leppävaara p. 010 76 66611
Tapiola p. 010 76 66572

HYVINKÄÄ:
p. 010 76 66551

KERAVA:
p. 010 76 66551

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

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

HELSINGIN SEUDUN SOTAVETERAANI
Julkaisija Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry,
^^^ZV[H]L[LYHHUPWPPYPOLSZPURPÄMHJLIVVRJVTOZZ]W
=HZ[HH]H[VPTP[[HQH!
Rauno Loukkola, puh. 050 441 4703
 [VPTPUUHUQVO[HQHOZZ]W'RVS\TI\ZÄ

0STVP[\ZT``U[P!
Isto Valkeapää, puh. 044 722 5926
 PZ[V]HSRLHWHH'ZV[H]L[LYHHUPSPP[[VÄ

Kuolleet ja osoitteenmuutokset
ilmoitettava piirisihteerille
puh. 050 441 4704 tai
WPPYPZPO[LLYPOZZ]W'RVS\TI\ZÄ

;HP[[VQHZP]\U]HSTPZ[\Z!Studio Jussi Ronkainen
 W\OZ[\KPVQ\ZZP'Q\ZZPYWWÄ

;VPTP[\Z!
Mannerheimintie 93 A, 00270 Helsinki
7HURRP`O[L`Z!
IBAN FI81 1238 3000 2272 37

7HPUV!5L^WYPU[6`9HPZPV
3LOKLUPSTLZ[`TPULU!
 UYV]PPRRVHPULPZ[VTLUULZZp
 UYV]PPRRVHPULPZ[VTLUULZZp
 UYV]PPRRVHPULPZ[V TLUULZZp

0::5WHPUL[[\0::5 ]LYRRVQ\SRHPZ\
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Lottia
tähystämässä
lumipuvuissaan
1942.

