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To 24.2.2022

Muistotilaisuus Suomen-poikien muistomerkillä
Malmin hautausmaalla

Ma 7.3.2022 klo 16.00

Illanvietto palvelutalo Folkhälsan

Su 13.3.2022

Talvisodan päättymisen muistotilaisuudet Helsingissä
– klo 9.00 seppeleenlasku Kasarmitori
– klo 9.30 seppeleenlasku Hietaniemi

Su 13.3.2022 klo 13.00

Kunniakäynti Ässän muistomerkillä, Alli Tryggin puisto

Su 13.3.2022 klo 17.00

Reserviläisliiton ja Viipurin Lauluveikkojen Talvisodan
päättymisen muistokonsertti Pikku-Finlandiassa

Ma 4.4.2022 klo 16.00

Illanvietto palvelutalo Folkhälsan

To 7.4.2022 klo 13.00

Uudenmaan alueen veteraanien rosvopaistitapahtuma
Espoossa

Ke 20.4.2022 klo 10.00

Piirin vuosikokous ravintola White Ladyssa

Ma 2.5.2022 klo 16.00

Illanvietto palvelutalo Folkhälsan

Su 15.5.2022

Kaatuneitten muistopäivä
– klo 18.00 Poliisikuoron konsertti veteraaneille, puolisoille ja
leskille Pyhän Laurin kirkossa

Ti 31.5.2022

Sotaveteraaniliiton XXX Liittokokous Tampereella

La 4.6.2022

Puolustusvoimain lippujuhlan päivän tilaisuudet
– klo 8.00 Lipunnosto
– klo 9.00 seppeleenlasku, Hietaniemi
– klo 10.00 jumalanpalvelus, Tuomiokirkko
– klo 12.00 paraatikatselmus, Senaatintori
– klo 13.30 ohimarssi, Mannerheimintie

To 25.8.2022 klo 13.00

Kunniakäynti Sotilaspokien ja pikkulottien muistomerkillä
Taivaskalliolla

Ma 5.9.2022 klo 16.00

Illanvietto palvelutalo Folkhälsan

Ma 3.10.2022 klo 16.00

Illanvietto palvelutalo Folkhälsan

To 13.10.2022 klo 13.00

Kunniakäynti Ässän muistomerkillä

Ke 19.10.2022 klo 10.00

Piirin ylimääräinen vuosikokous White Ladussa

Ma 7.11.2022 klo 16.00

Illanvietto palvelutalo Folkhälsan

Ma 5.12.2022 klo 18.00

Itsenäisyyspäivän aaton kirkkojuhla Temppeliaukion kirkossa

Ti 6.12.2022

Itsenäisyyspäivän tilaisuudet
– klo 13.30 Itsenäisyyspäivän kansalaisjuhla Helsingin
yliopistojuhlasalissa

Ma 12.12.2022 klo 16.00

Piirin joulujuhla yhdessä Sotainvalidien Helsingin piirin kanssa

La 24.12.2022

Jouluaaton kunniavartiot ja muut tapahtumat
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Kansikuva:
Veteraanijuhlaan 30.11.2021
nuorten tervehdyksen toi Kaartin Jääkärirykmentin varusmies
alikersantti Maria Garcia Sierra.
Garcia Sierran tervehdys löytyy
sivulta 9.

Veteraanikentän rakennemuutos huolettaa liittojen jäsenistöä, sillä tukityön
pelätään kärsivän. Huoli on aiheeton. Riskien rinnalla muutos tarjoaa yleensä
myös mahdollisuuksia.
Tunnusveteraaneja on KELAn ennusteen mukaan v. 2025 lopussa vielä yli
tuhat ja heidän puolisoitaan ja leskiään noin kolminkertainen määrä. Perinneajan suunnittelussa onkin alusta saakka korostettu tukityötä ja sitä palvelevaa
edunvalvontaa tärkeimmäksi tehtäväksi. Veteraaneista pidetään huolta niin
pitkään kuin on tarve, ja tämä näkyy juhlapuheiden lisäksi käytännön toimissa.
Tammenlehvän Perinneliitto päivitti sääntönsä noin vuosi sitten. Tärkein
muutos oli lisätä tukityö sääntöjen tarkoituspykälään. Tähän liittyen uudet
säännöt mahdollistavat aiemmasta poiketen käytännön tukityötä tekevien alueellisten perinneorganisaatioiden jäsenyyden perinneliitossa. Kun perinneliitto muutaman vuoden kuluttua ottaa veteraanityön ohjaukseensa, on sille näin
rakennettu muodolliset ja toiminnalliset mahdollisuudet tukityön jatkamiseksi.
Veteraanipiirien pohjalta on perustettu jo yhdeksän alueellista perinneyhdistystä. Arviolta kaikki suunnitteilla olevat perinneyhdistykset ovat operatiivisia vuoden 2024 alkupuoleen mennessä. Perinneyhdistykset ja niiden
paikalliset perinnetoimikunnat jatkavat veteraanipiirien ja –yhdistysten toteuttamaa käytännön tukityötä. Useimmilla alueilla työtä jatkavat samat tutut
henkilöt, joten tukityön jatkuvuus on taattu.
Niin sanotun Veteraanilain myötä valtion tuet kotiin vietiin palveluihin
jatkuvat katkeamattomina. Samoin veteraaneja tukevien säätiöiden avustus
näyttää jatkuvan suhteessa avustusten saajien määrään entisellä hyvällä tasollaan. Lisäksi Veteraanivastuun varainkeruu jatkuu, ja koronarajoitteiden
hellittäessä kerätään tukea jälleen puolustusvoimien tuella.
Veteraanikenttä on siis sisäisesti valmistautumassa perinneaikaan tukityö edellä. Mahdollinen riski tukityön takkuamiselle nähdäänkin syntyvän veteraanikentän ulkopuolelle, kun uudet hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuonna 2023.
Hyvinvointialueilla on sotien jälkeisen ajan suurin urakka järjestää uudelleen kansalaisten terveys- ja pelastuspalvelutarpeet. Vaikka veteraanit ovatkin lakiin perustuva erityisryhmä, on vaara, että yhä pienenevä joukko jää
suurempien muutosten jalkoihin.
Tämä tiedostaen veteraaniliitot järjestävät kevättalven aikana yhdessä Valtiokonttorin kanssa informaatiotilaisuudet hyvinvointialueiden muutosjohtajille sekä muille veteraanipalveluista vastaaville henkilöille ja tahoille. Tätäkin tärkeämpää on pitää alueilla ja paikallisesti yhteyttä omiin verkostoihin
muistuttamalla aivan perusasioista, kuten seuraavan vuoden veteraanitukien
hausta Valtionkonttorilta.
Pääkaupunkiseutu on myös veteraanitoiminnassa suuri ja keskeinen toiminta-alue. Sotaveteraanipiirin alueella on käyty aluevaalit pl. Helsinki, jota
käsiteltiin erityisalueena. Nykyinen sotaveteraanipiiri muuntuu vuoden 2023
alussa alueelliseksi perinneyhdistykseksi. Tilanne onkin monitahoinen, mutta
liiton näkökulmasta sotaveteraanipirillä ja –yhdistyksillä ovat tehtävät tukityö ml. hyvin hallinnassa.
Tukityön jatkuvuudesta ei siis tarvitse olla kovinkaan huolissaan. Meidän
veteraanityötä tekevien on kuitenkin oltava hereillä ja tuettava kuntia sekä
hyvinvointialueita lakisääteisten tehtävien toteuttamisessa.
Sakari Martimo, Sotaveteraaniliiton toiminnanjohtaja
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Piirissä
tapahtunutta

Tukholman Sotaveteraanikerhon lounas
maanantaina 15.11.2021 oli erityisen
juhlava. Sotaveteraani Kurt Antskog
onnittelemassa vierellään istuvaa
100-vuotiasta pikkulottaa
Ellis Johanssonia.

Naisten Valmiusliiton Helsingin seudun alueneuvottelukunta jäsenet Sari Jusslin, Helena
Jario ja Tuula Toivonen laskivat Itsenäisyyspäivänä kukat Sodan ajan naisten muistomerkille.
Kuva Merja Autio.
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Munkkiniemen Sankarihautausmaalla järjestettiin Itsenäisyyspäivänä muistotilaisuus. Seppeleenlaskun jälkeen partiolaiset sytyttivät kynttilät sankarihaudoille. Kuva Ilo Bingham.

Itsenäisyyspäivän perinteiset kukkien laskut Tikkurilan Veteraanipuiston veteraanipaadelle
laskivat Vantaan kaupungin puolesta kaupunginjohtaja Ritva Viljanen avustajineen (kuvassa)
ja veteraanien kukat hallituksen puheenjohtaja Matti Passi ja hallituksen jäsen Pirkko Karjalainen. Kuva Tuula Mahlman.
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Suomalaiset Sotaveteraanit Amerikassa luovutti Floridan Suomalaisen Lepokodin johtajalle
Katja Pukkilalle Suomen Sotaveteraaniliiton ansiomitalin pitkäaikaisesta ja tuloksellisesta
yhteistyöstä alueen sotaveteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä tukemisessa.

Viron Suomenpoikien perinneyhdistys järjesti 11.12.2021 yhdistyksen jäsenille Joulujuhla.
Muutama Suomenpoika oli jaksanut tulla mukaan juhliin. Kuvassa sotaveteraani Artur
Roopalu lapsenlapsensa kanssa.
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Piirin Joulujuhlaa vietettiin Folkhälsanin palvelutalossa 13.12.2021. Maukkaan jouluaterian
lisäksi saimme nauttia Viipurin Lauluveikkojen seniorilaulajien esityksistä. Piirin luottamuspappi Jaakko Simojoki puhui joulun merkitysestä.
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Veteraanijuhla toteutui
viimein 30.11.2021

Koronaturvallisuudesta huolehdittiin määräysten mukaisesti. Musiikki soljui silti mukavasti.

Lounas maistui juhlan päälle.
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Kansallista veteraanipäivää on vietetty vuodesta 1987 alkaen. Päivän viettämisellä halutaan kiittää veteraaneja
ja koko sotasukupolvea Suomen itsenäisyyden säilyttämisestä. Veteraanipäivä on veteraaneille omistettu,
jolloin kansakunta pysähtyy arvostamaan ja kunnioittamaan veteraaneja
ja edesmenneitä aseveljiä ja -sisaria.
Koronaepidemian takia vuosien 2020
ja 2021 veteraanipäivän juhlia ei voitu järjestää. Seppeleenlaskut suoritettiin pienimuotoisesti ilman yleisöä.
Helsingin kaupungilla on ollut
koko koronaepidemian ajan vahva
halu järjestää veteraaneille oma juhla heti tilanteen sen salliessa. Marraskuun 30 päivänä, talvisodan syttymisen 82. vuosipäivänä vihdoin
koitti veteraanijuhlan aika. Helsingin
Tapahtumasäätiö tuottaja Maarit Roschierin johdolla oli kutsunut kaikki
helsinkiläiset veteraanit juhlaan.

Arvoisat veteraanit, lotat,
herra kenraali ja muut juhlavieraat.
On kunnia olla edustamassa varusmiehiä ja Kaartin Jääkärirykmenttiä
tässä tilaisuudessa.
Haluan aloittaa kiittämällä veteraaneja siitä, että tämä tilaisuus on
mahdollinen. Olen iloinen, että olemme voineet kokoontua tänään tänne
Finlandiatalolle tietäen että, meitä
kaikkia täällä yhdistää suomalaisuus,
maanpuolustustahto ja saman itsenäisen maan kansalaisuus. Tämäkin päivä on hyvä päivä olla suomalainen.
Suomi on hyvin erilainen maa nyt
kuin 82 vuotta sitten kun talvisota
syttyi. Minulle ja sukupolveni nuorille Suomi tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia opiskella, tehdä työtä ja
löytää oma polkunsa. Suomessa on
turvallista olla nuori ja kasvaa aikuiseksi. Kiitos veteraanit.
Varusmiespalveluksen aikana Suomen metsät ja soramontut ovat tulleet
minulle tutuiksi. Välillä varusmiespalveluksessa on ollut kylmä, nälkä
ja väsy, mutta tiedän, että kokemukseni kalpenevat teidän kokemustenne
Veteraaneja saapui lähes 90 ja puolisot ja saattajat mukaan laskien vahvuus oli lähes 200. Juhlassa kuultiin
naiskuoro Philomelan sykähdyttäviä
esityksiä. Kuoronjohtaja Marjukka
Riihimäki oli valinnut suomalaisuuteen pureutuvia ja ikäihmisiä puhuttelevia lauluja. Helsingin pormestari
Juhana Vartiainen piti juhlapuheen.
Hän toi esille veteraanien merkityksen Suomelle ja Helsingille niin
sodan aikana kuin jälleenrakentamisessa. Nuorten tervehdyksen toi
Kaartin Jääkärirykmentin varusmies
alikersantti Maria Garcia Sierra. Alikersantti Sierra palkittiin joulukuussa saapumiserän kotiuttamisjuhlassa
Yhteisöllisyyden ylläpitäjänä aidolla
rautasormuksella. Onnistunut juhla
päättyi maittavaan lounaaseen.
Veteraanit olivat päivän antiin todella tyytyväisiä ja kiitollisia kaupungin toimijoille järjestetystä juhlasta.

rinnalla. Olen taisteluharjoituksissa
ja yövartiossa nähnyt myös Suomen
kauneuden; metsässä humisevat hongat, tähdet pimeän metsän yllä ja talviyön sinisen hetken. Suomi on kaunis
maa ja puolustamisen arvoinen.
Haluan erikseen kiittää teitä lottia. Olette vahvoja ja rohkeita naisia.
Minulle lotat ovat olleet naisia, joita
voi ihailla. Olette olleet esimerkillisiä
maamme puolustajia.
Suomessa varusmiespalvelus on
jokaiselle naiselle vapaaehtoista. Itse
tiesin jo hyvin nuorena, että haluan
olla osana Suomen puolustusta. Haluan jatkaa maanpuolustusperinnettä,
jota te veteraanit olette olleet luomassa.
Minulle maanpuolustus on sekä
kunnia-asia, että tasa-arvokysymys.
Riippumatta taustasta tai sukupuo-

lesta, jokaisella suomalaisella on
mahdollisuus osallistua Suomen ja
suomalaisen yhteiskunnan puolustamiseen. Olemme kansakuntana vahvempi, kun myös naiset osallistuvat
maanpuolustukseen.
Te veteraanit olette yhdistäneet
kansan ja pitäneet huolta itsenäisyydestämme. Edelleen pohjantähden
alla liehuu siniristilippu. Uskon, että
Suomeen kohdistunut uhka talvisodan
syttyessä on ollut pelottava kokemus,
mutta olette osoittaneet rohkeutta, periksiantamattomuutta ja uskoa paremmasta tulevaisuudesta. Neuvokkuutenne ja taistelumoraalinne ansiosta
pärjäsitte ylivoimaiselta tuntuvaa vihollista vastaan. Olette suomalaisen
sisun ja sisukkuuden ilmentymä.
Meillä nuoremmilla sukupolvilla
ei ole tekosyitä olla osallistumatta
maamme puolustamiseen. Te olette teidän osanne jo tehneet ja nyt on
meidän vuoromme pitää Suomesta
huolta.
Alikersantti Maria Garcia Sierra

Alikersantti Maria Garcia Sierra.
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Ilkka Aunu oli virittänyt Viipurin Lauluveikot ja Reservin Laulajat erinomaiseen vireeseen.
Kuva Puolustusvoimat / Antti Silanterä.

Itsenäisyyspäivän aaton
kirkkojuhlalla tärkeä viesti

– Me kiitämme, me kunnioitamme, me muistamme
Helsingin Sotaveteraanikuoron ehkä merkittävimmäksi perinnetapahtumaksi muodostui vuodesta 1991 lähtien itsenäisyyspäivän aattona joulukuun 5. päivänä vietetty kirkkojuhla. Juhla järjestettiin yhteistoimin
Taivallahden seurakunnan kanssa ja näin juhlapaikaksi tuli Temppeliaukion kirkko. Sen jälkeen on juhla järjestetty vuosittain samassa kirkossa,
poikkeuksena kuitenkin vuoden 2000 itsenäisyyspäivän aatto, jolloin
juhlapaikkana oli Kallion kirkko. Vuonna 2020 juhla jäi kokonaan pitämättä koronaepidemian takia. Kirkkojuhlassa 5.12.2021 koettiin yhden
aikakauden päättyminen, sillä Sotaveteraanikuoro ei enää esiintynyt
tilaisuudessa.
Helsingin Sotaveteraanikuoro perustettiin 22.1.1987. Perustavassa kokouksessa oli läsnä 30 laulajaveteraania, joista vanhin oli 79- ja nuorin
60-vuotias. Suurimmillaan kuoro oli
vuonna 1990, jolloin siihen kuului
107 rintamatunnuksen omaavaa laulajaa. Helsingin Sotaveteraanikuoron
viimeinen yleisöesiintyminen oli Itsenäisyyspäivän aaton kirkkojuhlassa
5.12.2019. Kuorossa lauloi tuolloin
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vielä kuusi rintamatunnuksen omaavaa laulajaa. Kato kuoromiehistä on
ollut kova, eikä viimevuoden kirkkojuhlaan osallistunut enää yhtään tammenlehvän laulajaa.

30-vuotinen perinne elää –
Vastuu kirkkojuhlasta siirtynyt nuoremmille

Itsenäisyyspäivän aaton kirkkojuhlalla on edelleen tärkeä paikkansa.

Vastuu juhlasta on siirtynyt Helsingin
Seudun Sotaveteraanipiirille ja Viipurin Lauluveikoille. Päämääränä on,
että ”Sotien 1939 – 1945 uhraukset
muistetaan ja sotasukupolven arvot
Suomen kansan tarinassa säilytetään
ja niitä vaalitaan vapaan sekä vauraan
Suomen perustana”.
Vuonna 1897 perustettu Viipurin
Lauluveikot on Viipurin menetyksen jälkeen jatkanut toimintaansa
pääkaupunkiseudulla vaalien elinvoimaisesti karjalaisen lauluhengen
perinteitä. Kuoro on saanut kunniatehtävän toimia Helsingin Sotaveteraanikuoron
perinnekuorona.
Helsingin Sotaveteraanikuoro valitsi
syyskokouksessaan 21.11.2002 perinnekuorokseen juuri Viipurin Lauluveikot, joka vahvisti vastaanottavansa tehtävät 23.1.2003 myönteisellä
päätöksellään. Viipurin Lauluveikot

on ollut laulamassa veteraanien tukena vuodesta 2005.

Kirkkojuhla koronarajoitusten varjossa

Sunnuntaina 5.12.2021 kirkkojuhla voitiin onneksi järjestää terveysturvallisuusmääräyksiä noudattaen.
Juhlaan saapunutta yleisöä tämä ei
kuitenkaan haitannut, sillä juhlan ohjelma oli korkeatasoinen.
Juhlassa esiintyivät kuoronjohtaja
Ilkka Aunun johdolla Viipurin Lauluveikot ja Reservin Laulajat. Kaartin Soittokuntaa johti kapellimestari
musiikkikapteeni Aino Koskela. Kuorojen ja soittokunnan yhteisesitykset
saivat juhlaväen haltioihinsa, erityisesti Veteraanin iltahuuto ja Finladia
nostivat tunnelmaa entisestään.
Urkutaiteilija Tapio Tiitu musisoi
alku- ja loppumusiikin sekä säesti virret. Reserviläisliiton varapuheenjohtaja Kari Salminen piti juhlapuheen,
ja kirkkoherra, rovasti Hannu Ronimus piti koskettavan päätösliturgian.

Reserviläisliiton varapuheenjohtaja Kari Salminen käsitteli
juhlapuheessaan veteraanien ja koko sotasukupolven uhrauksia itsenäisyytemme säilyttämisessä ja jälleenrakentamisessa. Salminen käsitteli myös suomalaisten identiteettiä
ja sen muodostumista sekä toivoi nuorten ottavan vastuun
veteraanien perinnöstä.

Kaartin Soittokunta esiintyi musiikkikapteeni Aino Koskisen johdolla. Koskinen aloitti 1.1.2021
Kaartin Soittokunnan kapellimestarina. Kuva Puolustusvoimat / Antti Silanterä.
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Laulamme koronan suohon!

Viimeinen kuva Viipurin ajalta talvella 1944. Puolet kuorosta sotisovassa.

– Viipurin Lauluveikot
ei lannistu
Koronakohkaamisesta on koitunut
hankaluuksia monelle kuorolle, myös
Viipurin Lauluveikoille. Konsertteja
on peruttu ja ajoittain jouduttu harjoittelemaan etänä. Mutta kuoro on
selvinnyt pahemmastakin - ja aikoo
selvitä nytkin: perinteiset esiintymiset
pyritään hoitamaan entiseen malliin.
125-vuotias Viipurin Lauluveikot
koki alkuaikoinaan kovia: sortovuosina kuoron jäseniä tuomittiin vankilaan, kolmesti jouduttiin sotaan ja
kahdesti evakkomatkalle. Koti ja kotikaupunki menetettiin ja arvokas arkisto katosi.
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Kuoro kokosi rivinsä Helsingissä
1944, jossa toimi väliaikaistiloissa
vuoteen 1974 asti. Silloin valmistui
Karjala-talo ja kolmen vuosikymmenen evakkomatka päättyi. Uuteen
kotiin sijoitettiin myös kuoron arvokkain esine: Viipurista viime hetkellä
pelastettu Steinway-flyygeli.
Viipurin Lauluveikot perustettiin
Viipurissa vuonna 1897 nimellä Wiborgs Sångarbröder.
Kuoron taiteellisina johtajina on
aina toiminut maamme eturivin taiteilijoita, mm Allan Schulman, Taneli
Kuusisto, Sulho Ranta ja Felix Krohn.

Rivilaulajista on noussut kuuluisuuteen mm Armas Järnefelt. Nykyinen
johtaja, säveltäjä, kapellimestari Ilkka
Aunu aloitti vuonna 2017.
Viipurin Lauluveikkojen adventtikonsertti Johanneksen kirkossa on
perinne jo vuodesta 1953. Solisteina
ovat esiintyneet mm kuoron taiteilijajäsenet Jaakko Ryhänen ja Johanna Rusanen laulu sekä Tauno Äikää
ja Pertti Eerola urut. Kuoro herättää
Suomen joka vuosi itsenäisyyspäivän
aamuna Tähtitorninmäen valtakunnallisessa lipunnostossa. Kuorolle on
ominaista väkevä laulanta ja välitön

karjalainen henki. Se on ainoa kuoro,
jolle Jean Sibelius on säveltänyt kunniamarssin.

Veteraanityö kunniassa

Vuonna 2003 Viipurin Lauluveikoilla
oli kunnia vastaanottaa Helsingin Sotaveteraanikuoron perinteet. Jokainen
lauluveikko tiedosti tehtävän tärkeyden ja merkityksen, lauloihan perinteen luovuttajien riveissä tuolloin
vielä kolmisenkymmentä laulajaa.
Kaikki he olivat sotiin osallistuneita
tammenlehvän kantajia, kuten myös
kuoroa johtanut musiikkieverstiluutnantti Arvo Kuikka. Hänen tunnuslauseensa oli ”me laulamme, kunnes
meille lauletaan”.
Vuotuiseksi perinteeksi oli muodostunut itsenäisyyspäivän aaton

kirkkojuhla Temppeliaukion kirkossa.
Sen käytännön järjestelyt siirtyivät
asteittain Viipurin Lauluveikoille.
Tavaksi tuli vuosittain laulaa lopuksi Kalervo Hämäläisen ”Veteraanin iltahuuto” ja Jean Sibeliuksen
”Finlandia-hymni”. Joka kerta näkyi
yleisön kasvoilta, että nyt meni sanoma perille.
Tammenlehvämiesten viimeinen
esiintyminen oli vuonna 2019, mutta
kirkkojuhlia jatketaan edelleen. Tätä
viestikapulaa ei pudoteta!
Veteraanityön eräänä valtakunnallisena huippukohtana muistetaan
vuoden 2010 veteraanien laulujuhlat, jolloin Viipurin Lauluveikot johti käytännön järjestelyjä: Talvisodan
päättymisen 70v-muistoksi Helsingin
jäähallissa lauloi peräti 700 veteraa-

ni- tai perinnekuorolaista eri puolilta Suomea. Presidentti Tarja Halosen tervehdyssanojen jälkeen saatiin
kuulla Nuijamiesten marssin jylyä.
Sen vastakohtana seurasi hiljaisuus,
kun teatterineuvos Matti Ranin lausui
runon ”Hyvästi Kirvesmäki.” Ne olivat veret seisauttavia hetkiä.

Juhlavuosi näkyy ja kuuluu

125-juhlavuoden päätapahtuma ”Tulenkantajat”- juhlakonsertti kuullaan
Musiikkitalossa 23. huhtikuuta klo 14
ja klo 18. Ohjelmassa soi Suomen ja
Karjalan tarina sekä kuoron historia,
nykyisyys ja tulevaisuus. Tervetuloa
vaikuttumaan!
Matti Mäkinen
www.viipurinlauluveikot.fi

Taas Viipurissa 2017. Monrepon sillan koekuormitus.
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Veteraanin joulu Virossa

100 vuotta tänä vuonna täyttävä Lembit Kaselan oli käydessämme parhaillaan juhlimassa kolmatta adventtia läheistensä
kanssa. Aina on kuulemma hyviä syitä juhlia.
Kuva Jussi ja Kirsi.
Tämän joulun kohtaamiset Suomen-poikien ja leskien kanssa
jäävät unohtumattomina mieleen. Saimme ilon ja kunnian olla
jakamassa joulukasseja eri puolille Viroa. Kiitollisuus oli käsin
kosketeltavaa. Vaikka kilometrejä
kertyi ja aikaa kului, antamisen ilo
säteilee joulumieltä vielä pitkälle
uuteen vuoteen.
Kahden viime vuoden aikana korona
on vakavasti haitannut aikaisemmin
niin aktiivista yhteistyötä ja mahdollisuuksia tavata veteraaneja ja heidän
leskiään. Siksi oli suuri ilo kuulla, että
Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri,
Helsingin sotaveteraanipiirin Viron
kerho sekä Suomen ja Viron Suomenpoikien perinneyhdistykset suunnittelivat joulukassi-projektia. Veteraanien
ja leskien joulukassit sisälsivät virolaisia perinneruokia.
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Koronatilannekin näytti rauhoittumisen merkkejä. Päätimme, että
kassien vienti mahdollistaisi samalla
viedä henkilökohtaiset hyvän joulun
ja uuden vuoden toivotukset. Koronaturvallisuus tietysti pidettiin mielessä.
Kuulosti helpolta – tilataan kassit
ja toimitetaan perille. Mutta tästä alkoikin todellinen osoitteiden ja yhteystietojen metsästys. Suomen-poikien
Suomen ja Viron yhdistykset sekä yksityishenkilöt tekivät viikon mittaisen
salapoliisityön. Lopulta saatiin aikaan
lista, jossa oli 78 nimeä, osoitetta tai
puhelinnumeroa.
Osa osoitteista oli vanhentuneita ja
osassa osoitteista rakennuksia ei ollut
enää olemassa. Jakokierroksen aikana
saimme apua Suomenpojilta, leskiltä,
naapureilta, Suomen-poikien lapsilta
ja yhdistyksiltä perille löytääksemme.
Mottomme oli: kysyvä löytää perille.
Kassit löysivät tiensä perille muu-

tamaa poikkeusta lukuun ottamatta.
Mikäli vastaanottaja ei ollut kotona,
laitoimme kirjeen postilaatikkoon ja
toimitimme lahjan myöhemmin perille. Oli myös tapauksia, joissa leski ei
uskaltanut avata ovea tuntemattomalle ihmiselle. Näissäkin tapauksissa
joulukassi löysi tiensä perille avuliaiden naapureiden avustuksella.
Vastaanotto oli unohtumaton kokemus: ilon kyyneleitä, hämmästystä ja
kiitollisuutta näiltä hienoilta ihmisiltä. Lahja oli monelle yllätys ja osalle
jopa jouluateria, mikä olisi muuten
ehkä jäänyt nauttimatta.
Jakokierroksen aikana saimme
apua Suomenpojilta, leskiltä, naapureilta, Suomen-poikien lapsilta ja
yhdistyksiltä perille löytääksemme.
Löysimme paljon tietoa siitä, miten
voisimme maksaa heille Suomen velkaa. Suurimpana asiana jäi mieleen
yksinäisyys. Covidin takia emme voineet kyläillä useista kutsuista huolimatta. Jos tämä olisi ollut mahdollista, olisi retkemme kestänyt viikkoja.
Mieltämme retkellä lämmitti oppi
siitä, miten Virossa lapset huolehtivat
vanhemmistaan. Monet Suomenpojat
ja lesket asuvat lastensa kanssa, tai
lähellä asuvat lapset hoitavat päivän
rutiinit heidän puolestaan. Tämä kaikki hoituu itsestäänselvyytenä. Mutta
kohtasimme myös useita yksinäisiä
ihmisiä. Heille paras lahja oli se, että
joku tuli ovelle ja muisti. Valitettavasti oli kaksi tapausta, joissa lahjan
saaja oli jo poistunut keskuudestamme. Tuolloin lapsi oli ovella ja kertoi
suru-uutisen.
Vaikka kilometrejä kertyi ja päiviä kului, ei voi kuvitella parempaa
tapaa joulumielen löytämiseksi. Vielä joulunkin jälkeen useat kymmenet
puhelinsoitot, joissa kiitettiin muistamisesta, jatkoivat meidän joulumieltämme pitkälle tähän vuoteen.
Nyt kun osoitteet ovat pääosin selvillä, ja puhelinnumerot tallessa, ensi
vuonna kaikki on helpompaa.
Suurkiitos tämän operaation onnistumisesta kuuluu Annille, Raunolle,

”Sumppia keittävi siell´ Lotta
Lunkreeni” – Lunkreenin esikuva Elsa Vanhala kaatamassa kahvia Eero Blåfieldille.
Kuva Marja Lampi.

Elsa Vanhala oli
lotta Lunkrenin malli
Varjossa honkien on lottakanttiini,
sumppia keittävi,
siell’ lotta Lunkreeni.
Sotasukupolvelle ja nuoremmillekin
tuttu Eldankajärven jää on tarttuva
melodia ja mainiosti sanoitettu. Harvemmin esillä ollut tosiasia on, että
lotta Lunkreenin takana oli oikea lotta
Elsa Vanhala (o.s. Lampi 1918-2016).

Markolle, Matille, Reetille, Raimondille ja Sannalle, joka tuli Suomesta
jakamaan joulukasseja kanssamme.
Annille erityiskiitos varojen hankkimisesta. Ilman sitä tämä joulun retki ei olisi toteutunut. Viimeisimmät,
vaan ei vähäisimmät kiitokset Ülle
Noorelle, joka nuorimpana leskenä
jaksaa auttaa muita. Hän auttoi meitä
osoitteiden ja puhelinnumeroiden löytämisessä. Hän myös toimitti yhdessä
lapsen lapsensa kanssa lahjapaketit
kuudelle leskelle.
Muutama ylijäänyt joulukassi toimitettiin Viron ruokapankkiin, mikä jakaa
ruokaa vähävaraisille virolaisille.
Ai niin, vielä yksi asia. Tänä vuonna vietetään kaksia 100-vuotissyntymäpäiviä.
Vieläkin joulumielellä,
Kirsi ja Jussi Voutilainen

Elsa Vanhala työskenteli Talvisodan
aikana Sortavalan sotasairaalassa ja
Virolahdella välirauhan aikana. Jatkosodan aikana hän toimi muun muassa
Uhtualla, Eldankajärven ympäristössä
ja Röhössä sodan loppuun asti.
Uhtuan suunnalla valistusupseerina
toiminut Erkki Tiesmaa sanoitti uudelleen saksalaisperäisen laulun, josta tuli yksi tunnetuimmista sota-ajan

lauluista. Eldankajärven lotan nimeksi tuli kerrotun mukaan Lunkreeni
siksi, ettei Lampi rimmannut laulun
sanoihin.
Vanhala asui elämänsä loppupuolen Lahdessa, jossa hän sai kutsun viimeiseen iltahuutoon 29.1.2016 ja oli
siis kuollessaan 97-vuotias.
Espoon Sotaveteraanit ry:n toiminnanjohtajana ja Suomen Sotaveteraaniliiton puheenjohtajanakin toiminut
Aarno Lampi (1926-2009) oli Elsa
Vanhalan nuorempi veli.
Lotta Lunkreenin elämästä muutaman autenttisen kuvan myötä kertoi
Espoon Sotaveteraanit ry:n maanantaiesitelmässä 22.1.2021 tänä vuonna
100 vuoden merkkipaalun saavuttanut
Eero Blåfield. Kuvassa ”oikea lotta
Lunkreeni” kaataa Eero Blåfieldille
kahvia, jota senioriväestö leikillisesti
vieläkin kutsuu toisinaan sumpiksi.
Hannu Viitanen

Erich ja Hilda Anton olivat ainoa tapaamamme pariskunta.
Saapuessamme heidän kotipihaansa oli 95-vuotias Erich
kantamassa Suurta sylillistä pitkiä halkoja sisälle.
Kuva Jussi ja Kirsi.
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Sotaveteraani Aulis Lintuselle
Rehti Urheilija -palkinto
Espoolainen sotaveteraani Aulis
Lintunen vastaanotti vuosittain
jaettavan Fair Play eli Rehti Urheilija -palkinnon torstaina 13.1.2022.
Palkinto on jaettu Suomessa jo yli
35 vuoden ajan, ja nyt ensimmäistä
kertaa palkinnon saaja on veteraaniurheilija. Valinnan tekevät
Tahko Pihkala -seura ry sekä Suomen Kuvalehti.
97-vuotta täyttänyt Lintunen on ollut
vuosikymmeniä vahva urheilu- ja liikuntavaikuttaja. Hän on ollut mukana
perustamassa laturetkiä (mm. Tahkon
Hiihto), liikuntayhdistyksiä (Espoon
Latu ry:n pitkäaikainen puheenjohtaja) sekä urheiluseuroja.
Lintunen hoitaa edelleen omaa kotiaan Espoossa ja kuntoilee päivittäin.
Pelkästään päiväkävely kauppaan
tuottaa noin kolmen kilometrin lenkin. Lintunen on kantava voima sotaveteraanien kuorossa ja harjoittelee
kuoron kanssa säännöllisesti. Hän käy
myös kotivoimistelijana esimerkistä
kaikille ikäihmisille.
Vuonna 1941 Suomessa marssittiin Ruotsin haastamana ensimmäinen maaottelumarssi – ensimmäinen
ja edelleen suurin koskaan Suomessa
järjestetty koko kansan kuntoliikuntatapahtuma. 16-vuotias Aulis Lintunen
oli tuolloin mukana kerryttämässä kilometrejä. Ja kun viime keväänä järjestettiin tapahtuman 80-vuotisjuhlamarssi, oli Lintunen jälleen mukana.
Lauri ”Tahko” Pihkala oli Lintusen
kanssa yhteistyössä noin 40 vuoden
ajan.
– Tapasin Tahkon ensimmäistä kertaa Nurmeksessa vuonna 1938. Hän
oli silloin Suojeluskunnan liikuntaupseeri ja minä sen paikallisessa
poikaosastossa. Tuon tapaamisen ja
koulutuksen teemana oli Suksimiehen
laulun sanoin ”Ylös Suomen pojat
nuoret – Ulos sukset survaiskaa. Lumi
peittää laaksot, vuoret. Hyv’ on meidän luisuttaa…”
– Hiihto ei ollut Tahkolla koskaan
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Sotaveteraani Aulis Lintunen otti huomionosoituksen vastaan
Espoon Oittaan ulkoilukeskuksessa. Palkinnon luovutti Tahko
Pihkala -seuran puheenjohtaja Tuomo Jantunen. Huomionosoitusta on myönnetty vuodesta 1985 alkaen ja palkinnon
saajien joukossa ovat mm. hiihtäjäsuuruudet Marja-Liisa
Kirvesniemi ja Juha Mieto. Kuva Mairit Pellinen.
irrallinen asia, vaan aina se liittyi
kiinteästi ihmisen koko elämään ja
erityisesti maanpuolustukseen, Lintunen muistelee.
Sekä Tahko että Aulis olivat huippujuoksijoita 800 metrillä: Auliksen
aika lähenteli 1.50:tä ja Tahko oli alittanut ensimmäisenä suomalaisena 2
minuutin haamurajan.
Lintusen toinen muisto Pihkalasta
on hänen käynnistämistään liikuntaohjelmista Helsingin yliopiston

osakunnissa. Suojeluskunnat oli lakkautettu, ja Lintunen pääsi Tahkon
kanssa kiertämään kaikki osakunnat
ja viemään hiihdon, kävelyn, juoksun, suunnistuksen, uinnin ja monen
muunkin liikuntalajin sanomaa nuorten keskuuteen.
– Tarkoituksemme oli innostaa
talvella latujen tekoon ja myös ”systeemiliikunnan” eli säännöllisen liikunnan järjestämiseen. Ylioppilaiden
joukkoliikunnan tunnuslauseena oli

Presidentti Risto Ryti, pääministeri Jukka Rangell ja muita ministereitä marssillaan Helsingissä. Kuva Pekka Kyytinen / Museovirasto, Kansatieteen kuvakokoelma.
”’Mens sana in corpore sano – Terve sielu terveessä ruumiissa”. Latuja syntyi. Ja se oli hyvin tärkeää,
että niitä syntyi lähelle asuinpaikkaa.
Tahko olisi halunnut ladun jopa Senaatintorille.
Hiihtotempaukset olivat tuolloin
opiskelijoille tärkeitä. Pisin vaellusretki oli ylioppilaiden hiihto Oulusta
Helsinkiin talvella 1952. Aulis arvelee, että osakuntien hiihdoilla pohjustettiin Tahkon suurta ideaa eli laturetkien perustamista vuonna 1955.
Silloinhan lykittiin ensimmäinen 90

kilometrin mittainen Pirkan Hiihto
Niinisalosta Tampereelle. Lintunen
suoritti Pirkan Hiihdon 34 kertaa.
Aulis Lintunen muisteli ensimmäistä Tahkon Hiihtoa vuonna 1956,
johon myös Pihkala itse osallistui.
– Lähtö tapahtui aamuvarhain.
Matkan pituuden piti olla 70 kilometriä, mutta lopulta se oli 90. Tahkolla
oli perinteinen hiihtoasu eli armeijan
sarkapuku, leipälaukku eväitä varten,
reppu varavaatteille ja ensiapuvälineille sekä karttalaukku ja pilli.
– Siinä hiihtäessämme totesin, että

jos minulla olisi noin paljon rensseleitä, en selviäisi perille. Siihen Tahko
totesi: ”Odotahan, niin saan kuulolaitteen päälle…. Jaaha, turhaan virtaa kulutin”, hän hymähti, kun toistin
asiani. Koko matkaa hän ei hiihtänyt,
mutta onnellisena kuitenkin lykki pimeän tuloon saakka eli 50 kilometriä
ja päätyi Solvallaan.
Helsingin maaliin saapui 634 hiihtäjää, yhtenä heistä Aulis Lintunen.
Artikkeli on aikaisemmin julkaistu
Sotaveteraaniliiton Facebook-sivuilla.

www.mtb.fi 09 4243 50000 asiakaspalvelu@mtb.fi
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Tunnen edelleen
olevani kuusikymppinen,
sanoo Pentti Koistinen, 94

Pentti ja Lisa Koistinen, kuvattu Suomi Talon Veteraanijuhlassa Floridassa.

Ikä ei todellakaan tunnu painavan floridalaista Pentti Koistista, muisti pelaa hienosti ja liikkuminenkin käy hyvin.
”Pentti ei vieläkään osaa pysyä paikallaan”, vahvistaa Pentin
myös hyvässä kunnossa ole Lisa-vaimo.
Pentti syntyi rautateiden ratamestari Koistisen perheeseen vanhimpana
lapsena Torniossa 1927, Pentin nuorempi veli syntyi pari vuotta myöhemmin. Isän työ rautateillä vei perheen kuitenkin pian Varkauteen.
Poikien elämä Varkaudessa oli
Pentin mielestä mukavaa, koulutyössä keskimääräistä paremmin pärjännyt Pentti selvitti tiensä helposti Var-
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kauden Yhteiskoulun lukioon, vaikka
maa oli jo liekeissä Neuvostoliiton
hyökättyä. Taistelujen väsyttämä maa
tarvitsi aina vain nuorempia miehiä
itsenäisyytensä puolustajiksi.
Varkauden lukiossa ilmoitettiin
lokakuussa 1944 myös 16-vuotiaille pojille Päämajan kutsusta saapua
palvelukseen. Kaikki lukion pojat
lähetettiin ilmatorjuntajoukkojen so-

tilaskoulutukseen Mikkeliin ja sieltä
Varkauden ilmapuolustukseen. Varkautta ei vihollinen pommittanut,
mutta myös vihollinen tiesi hyvin
Päämajan sijainnin, joten Mikkeli
joutui pommituskohteeksi. Ilmatorjunnan nuoret miehet tekivät parhaansa, mutta yhtään vihollisen konetta ei
tiettävästi saatu pudotettua, pommituksia toki häirittiin ampumalla sulkutulta.
Sotapalvelusta kesti Pentiltä yhdeksän kuukautta, vihdoin 17-vuotispäivänään nuori mies kotiutettiin.
Sotapalveluksesta palattuaan Pentille
kuitenkin selvisi, että koulussa mää-

räyksenä annettu palvelukseen astuminen olikin lopulta ollut vapaaehtoisuuteen perustuva. Asiaa ei kukaan
vain ollut aikaisemmin maininnut.
Kaikki ilmatorjuntajoukoissa olleet nuoret miehet saivat palvelustaan
maanpuolustuksessa
rintamiestunnuksen ja saavat nykyisin vuosittaisen
kuntoutuksen Suomessa.
Kotiinpaluun jälkeen edessä oli jälleen koulutyö. Koulusta suoriuduttiin
nopeasti, ja Penttikin sai käteensä ylioppilastodistuksen.
Vuoden kuluttua armeijan harmaat
kutsuivat kuitenkin uudelleen, tällä
kerralla tavalliseen nuorten miesten
asepalvelukseen. Pentti komennettiin
Utin lentokenttäkomppaniaan, jossa
rauhanajan varusmiesten tehtäviin
kuului lentokentän vartiointi, Pentille
lankesivat tehtävät rykmentin esikuntakomppanian kirjurina. Palvelusajan
ollessa jo melkein lopuillaan, vain
kuukausi ennen kotiutusta komppaniassa selvisi Pentin aikaisempi sodanaikainen palvelus. Pentille annettiin
mahdollisuus lähteä heti kotiin, mutta
tykkimies Koistinen päätti palvella
vielä asevelvollisuusaikansa loppuun.
Varusmiespalvelun jälkeen Pentin
mielestä pelkällä ylioppilastodistuksella ei vielä pitkälle päästäisi, joten

Lisa (Pirkkoliisa) Janhunen oli samoihin aikoihin myös maanpuolustustehtävissä pikkulottana. Vasta 10-vuotias Lisa pääsi
isomman siskonsa mukana pikkulottien toimintaan. Näin
pienelle tytölle ei löytynyt edes lottapukua.
Pentti hakeutui Tampereelle Teknillisen Opiston koneinsinöörilinjalle.
Opiskelut sujuivat nopeasti ylioppilaslinjalla ja Pentti sai koneinsinöörin
paperit käteensä vuonna 1950.
Insinöörin paperit taskussa eivät kuitenkaan olleet vieneet Pentin opiskeluhaluja, joten Pentti lähti
Helsinkiin jatkamaan opiskeluaan
Teknillisessä Korkeakoulussa Hel-

Kuva SA Int arkisto. Kuvituskuva.

singissä koneenrakennuksen diplomi-insinööriksi. Teknillinen korkeakoulu toimi tuohon aikaan pitkien
perinteiden värittämässä Hietalahden
toria reunustavalla Polyteknikkojen
rakennuksissa, joka nykyisin tunnetaan ”Vanhana Polina”. Tuolta ajalta
Pentin mieleen on jäänyt sittemmin
myös Yhdistyneiden Kansakuntien
pääsihteeriksi ehdolla ollut Helvi

Pentti Koistinen.
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Lisa Janhusen ja Pentti Koistisen kihlajaiskuva vuodelta 1953.
Sipilä, joka opetti insinööriopiskelijoille englantia.
Helsingin Olympialaisten avajaisten aattopäivänä muutamat tulevat
diplomi-insinöörit olivat opiskelun
lomassa viettämässä iltaa, kun ravintolan naapuripöytään tuli juuri Mikkelistä Helsinkiin työnhakuun tullut
Pirkkoliisa Janhunen sisarensa ja tämän miesystävän kanssa. Tyttöjen
seurassa ollut mies osoittautui tuntevan Pentin ratamestari-isän, joten
keskustelu pääsi mukavasti käyntiin
myös tyttöjen kanssa. Juuri ylioppilaaksi päässyt silloin Pirkoksi kutsuttu viehättävä nuori nainen löysi
työpaikan Helsingistä SOKn kirjanpito-osastolla, joten Pentin ja Pirkon
seurustelu pääsi jatkumaan. Yhteinen
tanssiharrastus virisi jo seurusteluaikana. Kihloja ostettiin tapaamisesta
vuoden päästä ja häitä vietettiin, kun
kihlauksesta oli kulunut vielä vuosi
eteenpäin.
Nuoren parin mielessä alkoi itää
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ajatus muutosta ulkomaille, koska
Suomessa ajat olivat työmarkkinoilla
rauhattomat. Työpaikkojen löytyminen tuoreelle diplomi-insinöörille tulisi olemaan varsin haasteellista.
Kanada otti mielellään vastaan siirtolaisia ja Torontossa olisi myös Pirkon veli, joka voisi auttaa vieraassa
maassa elämän alkuun. Penttiä rohkaistiin myös Polilta lähtemään ulkomaille kartuttamaan kielitaitoaan ja
Pentille järjestyi konesuunnittelijan
harjoittelupaikka Massey-Harris-Fergusonin -yhtiön Toronton toimistosta.
Kielitaito ei vielä ollut Helvi Sipilän
opetuksesta huolimatta vielä aivan
täydellistä, mutta konesuunnittelutehtävissä tekniset piirustukset puhuvat puolestaan. Todistus suoritetusta
diplomi-insinöörin tutkinnosta lähetettiin lopulta postissa Torontoon. Pirkollekin löytyi ystävien avustuksella
paikka pankkivirkailijaksi. Englantia
puhuville hieman hankala Pirkko-nimi tosin muuttui Lisaksi.

Kielitaidon karttuessa työpaikka
vaihtui Salem-Brosius -yhtiön Toronton toimiston suunnittelijaksi. Pian
yhtiö kuitenkin tarvitsi suunnitteluinsinööriä Pittsburghin toimistoon
ja järjesti Koistisen perheen muuton
Yhdysvaltojen puolelle. Tavallisesi
paperisota olisi kestänyt jopa kolme
vuotta, mutta ison yhtiön hoitaessa
asiaa maahanmuuttopaperit selvitettiin kolmessa kuukaudessa ja uudeksi
kotimaaksi tuli Yhdysvallat.
Pesti Salem-Brosius -yhtiössä
Pittsburghissa ei kuitenkaan kestänyt
kovin pitkään muuton jälkeen, vaan
työpaikka ja sen myötä asuinkaupunkikin vaihtui Yhdysvalloissa muutamaan kertaan. Lasten, pojan ja tytön
ollessa pieniä, Pentin ja Lisan mielessä oli myös paluumuutto Suomeen,
jossa Penttiä olisi odottamassa jo sovittu työpaikkakin.
Ennen muuttopäätöstä Pentti sai
kuitenkin kiinnostavan tarjouksen Polaroid-yhtiöstä. Polaroid-kameroiden

kulta-aika oli tulossa ja tuotantoon
tarvittiin uusia koneita. Polaroidilla Pentti sitten toimi pitkän jakson
elämästään, kaikkiaan 18 vuotta.
Polaroid-yhtiöstä Pentti siirtyi lopulta myös eläkkeelle 55-vuotiaana.
Koneenrakennuksen suunnittelutöitä Pentti ei kuitenkaan siihen lopettanut vaan seuraavat 15 vuotta DI
Pentti Koistinen toimi konsultoivana
insinöörinä lukuisissa projekteissa.
Projekteista tältä ajalta parhaiten on
jäänyt Pentin mieleen Numeric Scaleyhtiön pakkausautomaattien suunnittelutehtävät ja Disneyn huvipuiston
päätä pyörryttävät laitteet.
Lisa Koistinen puolestaan pyöritti
menestyksellisesti naisten alusvaatekauppaa Actonissa, Massachusettsissa perheen asuessa New Hampshiren
puolella. Kauppiaan uraa Lisalle tuli
kaikkiaan 16 vuotta.
Pentin tultua 70 vuoden ikään, pohjoisen lumityöt ja kova ilmasto alkoivat vaivata enemmän ja Koistiset
päättivät muuttaa Floridaan. Floridassa olisi jo ennestään paljon tuttuja ja
Aurinkovaltiossa elinkustannuksetkin olisivat eläkeläisille merkittävästi
edullisempia. Perheen lentokapteenina toimiva poika asuu Kaliforniassa
ja tyttärenkin työpaikka on San Diegossa, muutto vain hieman pidentäisi
vierailumatkoja.
Muutto Floridaan toteutui lopulta
vuonna 2001. Pentti ja Lisa Koistinen eivät ole olleet kovin innokkaita
yhdistysihmisiä, mutta intohimoiseen
bridgen peluuseen seuraa saatiin Pauli
Hietasesta ja kumppaneista. Pentti on
osallistunut useisiin bridgeturnauksiin kautta maan ja kerännyt ACB-liigan Life Master – arvoon tarvittavan
määrän pisteitä kilpailuista.
Pentti ja Lisa Koistista Floridassa
on pitänyt kiireisenä suomalaisyhteisön erilaiset tapahtumat, jo seurusteluaikana virinnyt tanssiharrastus on
jatkunut myös Suomi Talon parketilla. Pentti on myös kuulunut pitkään
Floridan Mieslaulajiin, kuoroharrastuksen Pentti aloitti vasta Floridaan
tultuaan.

Sodassa olleen rintamamiehen kunniatehtävänä on tietysti
ollut myös jäsenyys ja toiminta Suomalaiset Sotaveteraanit
Amerikassa -yhdistyksen johtokunnassa.

Timo Vainionpää,
Usasuomeksi.com, 23. marraskuu
2021
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Sirpa 92 v. ja MTB:n toimitusjohtaja Mia.

Kaarina ja palveluesimies Karin, johtotehtävistä eläköitynyt Kaarina jakoi elämänneuvoja työelämään.

Siivouspalvelu MTB teki
joulusiivouksen sotaveteraanien
leskien kodeissa
Pääkaupunkiseudulla toimiva perheyritys MTB-Siivouspalvelu Oy järjesti joulukuussa hyväntekeväisyystempauksen suorittamalla ilmaisen
joulusiivouksen sotaveteraanien leskien kodeissa.
Joulutortuilla ja kukkakimpuilla
varustetut siivousyksiköt jalkautuivat
leskien koteihin joulukuussa. Kohteiksi on valikoitunut yhteensä 12
kotitaloutta pääkaupunkiseudulla ja
lesket löytyivät yhteistyössä Sotaveteraanipiirin kanssa.
”Halusimme laittaa hyvän kiertämään ja ensimmäinen ajatuksemme
oli, että tarjoaisimme ilmaista joulusiivousta sotaveteraaneille. Kun olimme yhteydessä Sotaveteraaniliittoon,
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he sitten vinkkasivat, että lesket jäävät
usein tukijärjestelmän ulkopuolelle ja
siellä tarvetta olisi sitäkin enemmän”,
sanoo MTB-Siivouspalvelu Oy:n toimitusjohtaja Mia Backström.
Nyt joulusiivouksen suorittaa
MTB:n toimihenkilöstö ja mopin varteen tarttuu myös tietenkin toimitusjohtaja.
”Olemme siivousalan ammattilaisia ja ihan kaikille tekee hyvää olla
myös kentällä. Tästä syystä päätimme
tehdä tempauksen lähinnä toimiston
väen voimin”, sanoo Backström.
Vastaanotto oli siivoustiimille sydämellinen, ja siivoustiimi saikin
työn lomassa herkutella muun muassa 96-vuotiaan Sirkan kuivakakulla.

Sirkka oli kiitollinen siivousavusta,
koska lapset ja lapsenlapset olivat
tulossa jouluvierailulle. Toisessa kodissa taas 98-vuotias Maija-Liisa oli
menossa sukuloimaan lastensa luokse
jouluksi. Hän mainitsikin kuinka mukava saada puhdas, raikas koti kuntoon ennen joulua.

Kokemuksia ja kuulumisia
siivouksen lomassa

MTB:n henkilöstöllä oli kova into
kiittää pienellä siivousavulla heitä,
jotka ovat olleet mukana rakentamassa kotimaatamme. Tiimi ilahtui kuullessaan mahtavia tarinoita menneestä
ja jutustelua nykymenosta – sotaveteraanien leskille on ehtinyt kertyä

Maija-Liisa 98 v. oli erittäin
iloinen avusta, lapset asuvat
vähän kauempana ja vieraillessa siivoavat, nyt tuli tarpeeseen kun sai kodin siistiksi näin joulun alla.

roppakaupalla elämänviisautta jaettavaksi. Kodeissa juteltiin kuulumisten
lisäksi myös johtamisesta, esimiestyöstä, politiikasta, rakkaudesta ja tietysti koronasta.
”Kiitämme kauniisti kaikkia, jotka ottivat meidät vastaan koteihinsa avosylin. Kokemus oli meille
MTB:läisille kaunis ja ikimuistoinen,” Backström kiittelee tempaukseen osallistuneita.
MTB-Siivouspalvelu on vuonna
1987 perustettu perheyritys. Yritys
sai vuonna 2021 Great Place To Work
-tunnustuksen Suomen yhtenä parhaimmista työpaikoista. MTB:lle erilaiset tempaukset joulun alla on tullut
vakiintuneeksi tavaksi.

Sirkka 96 v. ja palveluesimies Imbi, Sirkka oli tehnyt kuivakakun tiimille tervetuliaisiksi.
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Ajankohtaista veteraani- ja
jäsenpalveluissa
Piirin puhelinnumerot
Huomioithan, että pitkäaikainen piirisihteeri Sinikka
Watjus jäi viimevuoden puolella eläkkeelle.
Hänen puhelinnumero (050 441 4704) ei ole enää
käytössä.
Kaikki yhteydenotot;
• toiminnanjohtaja Rauno Loukkola, 050 441 4703,
tai sähköpostilla;
toiminnanjohtaja.hssvp@kolumbus.fi
• sosiaalineuvoja Anni Grundström, 040 822 3998,
tai sähköpostilla;
anni.grundstrom@sotaveteraaniliitto.fi

KELA-taksien palvelutuottaja ja
tilausnumero 1.1.2022 alkaen
Jos Sinulla on oikeus KELAn korvaamaan taksimatkaan, tilaa taksi alueellisesta tilausnumerosta. Saat
matkakorvauksen heti taksissa ja maksat matkastasi enintään 25 euron omavastuun. Jos tilaat taksin
muulla tavoin, KELA ei korvaa matkaasi.
Uusimaan alueella (siis pääkaupunkiseutu) KELAtaksi tilataan numerosta;
• Taksi Helsinki Oy, puhelin 0800 414 600
• Suomen Lähilogistiikka Oy, puhelin 0800 05 150

Kuntoutusta puoliso- ja leskijäsenille

Näin tilaat taksin

Piiri järjestää vuoden 2022 aikana kuntoutusta puoliso- ja leskijäsenille käytettävissä olevan määrärahan rajoissa. Kyseeseen voi tulla avokuntoutus tai
enimmillään 5 vuorokauden laitoskuntoutus lääkärinlausunnon perusteella.

1. Tilaa matka edeltävänä päivänä viimeistään
klo 14.00. Jos tarvitset taksia äkillisesti, tai
olet unohtanut tilata taksin edellisenä päivänä, tilaa taksi myös alueellisesta tilausnumerosta.

Lisätietoa ja hakuohjeet saat sosiaalineuvoja Anni
Grundströmiltä tai toiminnanjohtaja Rauno Loukkolalta.

2. Puhelun yhteydessä saat tiedon, mihin aikaan auto noutaa sinut. Samassa kuljetuksessa voi olla myös muita matkustajia, mikä
saattaa vaikuttaa matkustusaikoihin.

Helsingin kaupungin rintamaveteraanien kotona asumista tukevin
palveluiden muuttuneet palveluajat
Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat
palvelut;
• Puhelin 09 310 75637
• Asiointi- ja puhelinpalveluaika ma – ke klo 9.00 –
12.00
• Käyntiosoite; Mannerheimintie 168 b, 2. kerros
(ovisummeri)
Torstaisin ja perjantaisin toimisto on suljettu
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3. Jos taksi ei saavu sovittuna aikana, soita
uudelleen alueelliseen tilausnumeroon.
4. Jos tilaamasi matkaan tulee muutoksia tai
se peruuntuu, ilmoita siitä viipymättä alueelliseen tilausnumeroon.
5. Muista näyttää kuljettajalle KELA-korttisi tai
henkilötodistuksesi ennen matkan alkamista.

Tämä ohje ei koske ns veteraanien virkistysmatkoja. Ne tilataan edelleen Helsingin
Matkapalvelusta puh. 09 231 23 003.

Veteraanietuudet
Kotona asumista tukevat palvelut
Palvelu

Korvataan		Ei korvata

Ateriapalvelut

Ateriapalvelut, lounassetelit, välipalakassi.		Ruokaostokset

Kotipalvelut- ja
kotihoito

Kylvetys-, siivous-, vaatehuoltopalvelut,
Lakanoiden, pyyhkeiden ym. ostaminen,
kotisairaanhoito, jalkahoito, saattohoito
kauneudenhoitopalvelut, fysikaalinen
kotona.
hoito, hieronta (avokuntoutus), lääkkeet,
			
saattohoito laitoksessa, hallintokulut.
		
Pihatyöt
Nurmikon leikkuut, lumityöt, rännien 		Pihan ja puutarhan kunnostustyöt,
puhdistus, puiden pilkkominen (ainut 		tarvikkeet.
lämmitysmuoto).		
			
Apuvälineet
Tukikaiteiden asentaminen, luiskat 		Silmälasit, hammashoito, suuhygienistin
portaisiin, kynnysten poistot. 		käynnit, kuulokojeet ja muut näihin verrattavat apuvälineet. Porraskäytäviin
			
			
asennettavat istumahissit.
Kuljetuspalvelut Asioinnilla käynnit.		Terveydenhoitoon liittyvät matkakulut,
			
jotka KELA korvaa. Vammaispalvelulain
			
mukaiset kuljetuspalvelut.
Muut palvelut

Turvapuhelimet, apteekissa tapahtuva 		Asunnon remontit ja muutostyöt esim.
lääkkeiden annosjakelu, asiointi-, kauppa- keittiö-, sauna- ja kylpyhuoneremontit,
ja saattajapalvelut.		asunnon sisä- ja ulkomaalaukset, vuokra,
			
sähkö- ja vesilaskut, jätekaivon tyhjennys. Isompiin asunnon muutostöihin voi
			
			
hakea avustusta ARA:sta.
Virkistysretket ja Kuljetukset, ruoka- ja kahvitarjoilut, 		Saattajien ruokailukustannukset.
päivätoiminta
saattajien matkakulut.
Omaishoidon
tuki

Omaishoitajan palkkiot, eläke- ja tapa-		Omaishoitajan ylimääräiset vapaapäivät.
turmavakuutusmaksut, veteraanin hoito
omaishoitajan loman aikana.

Tuettu kotona
kuntoutuminen

Lehtien luku, kotiaskareiden tekeminen, 		Ruokaostokset, lehdet tai muut näihin
esim. aterioiden valmistaminen yhdessä		verrattavat ostokset.
veteraanin kanssa. Ulkoilu ja muu fyysistä
toimintakykyä ylläpitävä toiminta.
Toiminnan tulee olla suunnitelmallista ja
tapahtua yhdessä kotihoidon tms.
työntekijän kanssa.
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Jäsenpalvelut
Jalkahoitoa / hierontaa

Piiri kustantaa puoliso- ja leskijäsenelle 4 jalkahoitoa / hierontaa toimintavuonna. Ota yhteyttä piirin toimistoon 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.:
• hygieniaan liittyvät tehtävät; kynsien leikkaaminen, hiusten kampaaminen, parranajo, pukeutumisessa
avustaminen, peseytymisessä avustaminen
• ruokailu ja ravitsemus; aterioiden valmistus / lämmittäminen, asiakkaan avustaminen ruokailussa,
keittiön pienen järjestelytyöt
• kodinhoidollinen työ; arkisiivous, kodinhoito
• liikunnallinen apu; avustaminen ulkoilussa
• muu apu; kaupassa käynti, saattamisapu, lehtien luku, seurustelu

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

• asunto-osakeyhtiössä tehtäviin peruskorjauksiin, jotka rahoitetaan taloyhtiönlainalla ja maksetaan rahoitusvastikkeessa eikä vakuutusten piiriin kuuluvia vahinkojen omavastuita korvata.
• Hoiva- eikä palvelutalojen hoitomaksuihin
• Öljy- eikä sähkölämmityksestä aiheutuviin lämmityskuluihin
• Yleisiin hautauskustannuksiin perikunnalle
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

anni.grundstrom@sotaveteraaniliitto.fi
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HELSINGIN SEUDUN SOTAVETERAANIPIIRI RY
www.sotaveteraanipiirihelsinki.fi • facebook.com/hssvp • www.veteraaniperinne-pks.fi
PIIRI
Puheenjohtaja Pertti Laatikainen
Toimisto: Mannerheimintie 93 A, 00270 Helsinki
Toimisto on avoinna ma–ke klo 9–14
Kannattaa sopia kuitenkin tapaaminen etukäteen!
Toiminnanjohtaja Rauno Loukkola puh. 050 441 4703
sähköposti: toiminnanjohtaja.hssvp@kolumbus.fi
Sosiaalineuvoja Anni Grundström puh. 040 822 3998
sähköposti anni.grundstrom@sotaveteraaniliitto.fi
Inkeriläiset ja Karjalaiset Heimoveteraanit kerho
Puheenjohtaja Hans Gabrielsson, puh. 040 952 3062
Ruotsin kerho
Sosiaalineuvoja Pirkko Sinkkonen +46(0)73 556 0050
pirkko.sinkkonen@telia.com
Tuvvägen 9 lgh 1205 SE 13639 HANDEN, Sverige
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
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
Naiskerhon pj Liisa Sihtola, puh, 0500 801 510
Espoon Sotaveteraanikuoro
Puheenjohtaja Lauri Lehtonen, puh. 0400 542 527
Kuoron johtaja Kai Vahtola, puh. 040 771 9394
Kuoron varajohtaja Tapani Härmä, puh. 050 306 8801
Isäntä, lipunkantaja Erkki Laaksonen puh. 0400 678 309
VANTAAN SOTAVETERAANIT ry
Jäsensihteeri Marjo-Riitta Koivisto, puh. 0400 602 905
Puheenjohtaja Matti Passi puh. 0400 446 210
Kuntoutusvastaava Seppo Kuokkanen puh. 040 525 0531
Tiedotusvastaava Tuula Mahlman puh. 050 596 1720
SUOMALAISET SOTAVETERAANIT AMERIKASSA
Puheenjohtaja Hans Nyholm puh. +1 (561) 319 8852
Sihteeri Mirja Silvan gsm +1-561-568 8393

KANNATTAJAJÄSENYHDISTYKSET

PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA
PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA ry
Puheenjohtaja Hannu Saloniemi puh. 0400 701 533
Veteraaniyhteyshenkilö Kaarlo Männistö
puh. 0400 440 942
HELSINGIN RAUHANTURVAAJAT ry
Veteraaniyhteyshenkilö
Kari Kaiponen, puh 040 584 8524
Rauhanturvaajien vertaistukipalvelu sotaveteraaneille
Älä jää asioiden kanssa yksin
Puh. 020 769 8111
KAUPUNKIEN VETERAANIPALVELUT

HELSINKI
Veteraaniasiamies Leila Kytölä 09 310 50513
veteraaniasiamies@hel.fi

Kuntoutustoimisto (ma – to, 9 – 12) 09 310 505 44
Veteraanien kotona asumista tukevat palvelut
09 310 75637
Asiointi- ja puhelinaika ma – ke klo 9.00 – 12.00
Mannerheimintie 168 b, 2. kerros (ovisummeri)
Torstaisin ja perjantaisin toimisto on suljettu
Seniori-info (ma – pe 9 – 15) 09 310 44556
ESPOO
Veteraanipalvelut
09 816 42380 (ma – pe 9.00 – 15.00)
Seniorineuvonta Nestori
Veteraanipalvelut
PL 2308 02070 ESPOON KAUPUNKI

Seniorineuvonta Nestori (ma – pe 9 – 15) 09 816 33 333
VANTAA
Veteraanipalvelut
veteraanipalvelut@vantaa.fi
Itä-Vantaa 050 318 1671
Länsi-Vantaa 050 312 4538
Palvelutarpeen arviointiin liittyvät kotikäynnit
(ma – pe 9 – 15) 09 8392 4202
seniorineuvonta@vantaa.fi
Seniorineuvonta (ma – pe 9 – 15) 09 8392 4202
KAUNIAINEN
Villa Bredan palvelukeskus
(ma – pe 8.00 – 16.00) 040 485 4957
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Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin
jäsenistö numeroina
Rintamaveteraanien määrä (Rintamatunnuksen omaavat) KELAN tilasto joulukuu 2021
Alue

Miehiä

Naisia

Yhteensä

2016

2362

4378

197

231

428

Espoo

62

67

129

Vantaa

40

28

68

Koko maa
Helsinki

Piirin veteraanien, puolisoiden ja leskien määrä vuoden 2022 alkaessa, tarkista
Veteraanit, puolisot
ja lesket
M
Helsinki

Yhteensä

Rintamatunnuksen
omaavat

N		M

Yhteensä

N

142

385

527

122

141

263

Espoo

70

130

200

52

53

105

Vantaa

22

44

66

20

13

33

234

559

793

194

207

47

131

178

18

1

19

281

669

971

212

208

420

Yhteensä
Ulkom. kerhot
Kaikki yht.

401 						

Yli 100-vuotiaat

28

Ikä

Mies/määrä

Nainen/määrä

Yhteensä

109

–

1

1

107

–

1

1

105

–

1

1

104

–

2

2

103

4

2

6

102

4

7

11

101

10

15

25

100

11

26

37

Yhteensä

29

55

84

Sotaveteraani Klaudia Rahikainen
on piirin vanhin jäsen

Kuva on otettu jouluna 2021 Maarit-tyttären luona, missä Klaudia
vietti joulun ajan.

Talvi- ja jatkosodassa lottana toiminut
Klaudia Rahikainen vietti 13. helmikuuta 109-vuotissyntymäpäiväänsä.
Pitkän ikänsä salaisuudeksi Salmissa
syntynyt Rahikainen arvelee karjalaisperäisen iloisen luonteensa. Lottiin
Rahikainen liittyi Helsinkiin muutettuaan 1930-luvun alussa, toimien varuskuntalottana 36. lottaosastossa. Laatokan rannalla sijainnut Salmi oli vain
kolmen kilometrin päässä valtakunnan
rajasta ja syksyllä 1939 tilanne alkoi
käydä entistä uhkaavammaksi. Rahikainen oli tuolloin lottakomennuksella
Pirttiselän rajavartiolla.
Klaudia asuu nykyisin Hoivakoti
Wilhelmiinassa. Näkövamman ja korkean iän takia hän tarvitsee paljon apua
arkipäivässä. Henkisesti Klaudia on
edelleen vireä, kiinnostunut perheen
päivittäisistä tapahtumista ja maailman menosta. Kunnostaan hän huolehtii kävelemällä rollaattorin kanssa ja
polkemalla kuntopyörää. Elämänilo ja
huumorintaju on tallella ja hän suunnittelee tulevia syntymäpäiväjuhliaan.

Sotaveteraani Jaakko Estola on miehistä iäkkäin
Jaakko Estola taisteli isänmaan puolesta jatkosodassa kolmen vuoden
ajan 1941 – 1943. Hän palveli Kenttätykistörykmentti 7:ssä tulenjohtajana. Sotataival alkoi Miehikkälästä
ja kulki Karjalankannaksen halki ja
edelleen Maaselän Kannakselle.
Jaakko muistelee, että kolmen vuoden mittaiseen sotapalvelukseen ehti
mahtua liki toistakymmentä läheltä
piti -tilannetta. Kohtalokkain niistä oli
1943 sattunut haaveri. Haavoittuminen sattui tammikuisena talvipäivänä
Krivin kylän tukikohdassa Itä-Karjalassa. Lunta oli pyryttänyt ja Jaakko
päätti mennä varmistamaan, että vartiopaikalla oli tarvittavat lumiesteet
venäläisiä varten. Jaakko oli jo kokenut sodankävijä, ja hän päätti kävellä
rauhassa vartiopaikalle kumartumatta
liikaa. Silloin Jaakko kuuli kovan pamauksen ja tunsi piston selässään – ja
pian suu alkoi täyttyä verellä.
Venäläisen kiväärin luoti osui
Jaakkoa kaulaan millin solisluun yläpuolelle. Tästä syystä oikea keuhko

täyttyi verellä ja painoi vasemman
keuhkon kasaan. Haavoittumisensa
jälkeen Jaakko siirrettiin kenttäsairaalan kautta Helsingin kirurgiseen sairaalaan, jossa hän vietti puoli vuotta
toipilaana. Siihen päättyi Jaakon kunniakas sotapalvelus.
Jaakko asuu yksin kotonaan
Munkkiniemessä. Hän on elämäänsä tyytyväinen, läheiset käyvät päivittäin, lisäksi veteraanipalvelut
tukevat kotona-asumista. Mieli on
edelleen iloinen, huumorintaju tallella ja pilke silmäkulmassa. Muisti
pelaa erinomaisesti. ”Kun lentopallo
jäi muutama vuosi sitten pois viikko-ohjelmasta, tuntuu kuin voimat
olisivat vähenneet. Monesta asiasta
voi laistaa, mutta petaamiseen pitää
kerätä voimia joka aamu”, toteaa
Jaakko hymyillen. Kuntoa hän pitää
yllä kävelemällä huoneesta toiseen ja
polkemalla säännöllisesti polkulaitetta. ”Aina kun kävelee laitteen ohi,
tuntee pistoksen, jäikö polkeminen
väliin”.

Jaakko kotonaan tammikuussa
2022.
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HELSINGIN SEUDUN SOTAVETERAANIPIIRI RY
Mannerheimintie 93 A, 00270 Helsinki. Puh. 050 441 4703
Toimisto on avoinna maanantai – keskiviikko klo 9.00 –14.00, puhelinaika 9.00 –12.00

YHDISTYSASIAA

VETERAANITAPAHTUMAT
Tilaisuudet koronarajoitusten salliessa!

Kokouskutsu
Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry:n
vuosikokous pidetään 20.4.2022 klo
10.00 ravintola White Ladyssa Mannerheimintie 93. Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset asiat sekä piirin sääntöjen muuttamista. Kokoukseen voivat
osallistua kaikki piirin henkilöjäsenet
sekä piirin jäsenyhdistysten henkilöjäsenet. Kokouksen jälkeen on mahdollista
nauttia lounas palvelutalossa.

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
puh. 050 441 4703 ma – ke klo 9 – 12.

VETERAANILIIKUNTA
Piirin järjestämät liikuntatilaisuudet jatkuvat myös keväällä 2022 heti kun koronarajoitukset sallivat. Asiasta
voi tiedustella piirin toimistosta 050 441 4703 tai vastuuhenkilöiltä.
Oulunkylän kuntojumppa maanantaisin ryhmä 1 klo
11.00 –12.00 ja ryhmä 2 klo 12.30–13.30. Ilmoittautumiset suoraan Oulunkylän Kuntoutukseen Mäkitorpantie
19, puh. 09 728 2475.
Mäkelänrinteen allasvesijumppa torstaisin klo 10.30–
11.00. Yhteyshenkilö Markus Ollonqvist
puh. 09 389 3760. Allasvesijumppa jatkuu heti, kun
koronarajoitteet puretaan
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Su 13.3. Talvisodan päättymisen muistotilaisuudet
Helsingissä;
- Klo 9.00 Seppeleenlasku Kasarmintori (Talvisodan
muistopatsas)
- Klo 9.20 Hietaniemen hautausmaalla
Su 13.3. Kunniakäynti Ässän patsaalla
- klo 13.00 Seppeleenlasku
Ke 27.4. Kansallisen Veteraanipäivän juhla Helsingissä;
- Klo 12.00 lipunnosto, seppeleenlasku ja muistotilaisuus
Mannerheimin ratsastajapatsaalla.
- Klo 14.00 Veteraanipäivän juhla Kansallisooppera,
Alminsalin lämpiö.

VIRKISTYS
Tilaisuudet koronrajoitusten salliessa
La 5.3.2022 klo 13.00 Teatteri
Suomen Kansallisteatteri, suuri näyttämö lauantaina
5.3.2022 klo 13.00 Dosentit. Pääsylipun 10,00 euroa saa
lunastaa piirin toimistosta, puh 050 441 4703.
Su 13.3.2022 klo 17.00 Konsertti
Reserviläisliiton ja Viipurin Lauluveikkojen Talvisodan
päättymisen muistokonsertti klo 17.00 – 19.00 PikkuFinlandiassa. Pikku-Finlandia sijaitsee Finlandia-talon
takana Töölönlahden puolella, Karamizinranta 4. Konsertissa on väliaika. Pääsylipun 10,00 euroa saa lunastaa
piirin toimistosta, puh 050 441 4703.
To 7.4.2022 Rosvopaistitapahtuma
Uudenmaan alueen veteraanien, heidän puolisoiden ja
leskiensä rosvopaistitapahtuma järjestetään torstaina
7.4.2022 Espoossa. Lähtö Mannerheimin patsaalta klo
12.00 ja paluu klo 17.00 mennessä. Ilmoittautumiset piirin toimistoon 31.3.2022 mennessä puh 050 441 4703.
Illanvietot
Tilaisuudet pidetään Folkhälsanin palvelutalossa Mannerheimintie 97. Vapaa pääsy. Kahvitarjoilu on kko 15.30
ja ohjelmallinen osuus alkaa klo 16.00.

Piirihallituksen kokouksessa 7.12.2022 palkittiin kultaisella ansiomerkillä ansiokkaita hallituksen jäseniä. Vasemmalta Heidi Aho, Hans-Göran Gabrielsson, Marko Maaluoto, Hannele
Moisander, Marja-Leena Pihlajamaa ja Petteri Rokka.

Ma 7.3.2022 klo 16.00. Piirin vuoden 2022 tapahtumat,
toiminta. Kaartin Soittokunnan varusmiehet.
Ma 4.4.2022 klo 16.00. Sotilasjohtajana nainen
Ma 2.5.2022 klo 16.00. Etelä-Suomen Maanpuolustussoittokunnan konsertti
Naisten kahvihetki
Iltapäivän kahvihetki kaikille piirin naisjäsenille ravintola White Ladyssa. Tilaisuudet ovat kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona klo 13.00 – 14.00. Tapaamispäivät
6.4.2022 ja 4.5.2022. Kahvin lisäksi on tietoiskuja eri
aiheista. Yhteyshenkilö Pia Angermalta
puh. 050 370 9272.
Su 15.5.2022 Konsertti
Itä-Uudenmaan poliisilaitos järjestää veteraaneille,
heidän puolisoilleen ja leskilleen Poliisikuoron konsertin
klo 18.00 Pyhän Laurin kirkossa. Piiri järjestää kuljetuksen Mannerheimin ratsastajapatsaalta klo 17.00. Ilmoittautumiset 10.5.2022 mennessä.

HENGELLISET TAPAHTUMAT
To 28.4.2022 kirkkopäivä
Uudenmaan alueen veteraanien, puolisoiden ja leskien
kirkkopäivää vietetään torstaina 28.4.2022 Nurmijärvellä
Klaukkalan kirkossa. Messu alkaa klo 10.00. Messun
jälkeen juhlahetki ja lounas.
Kuljetus lähtee Mannerheimin ratsastajapatsaalta klo
9.00, paluukuljetus välittömästi tilaisuuden päätyttyä.
Ilmoittautuminen toimistoon viimeistään ti 15.4.
puh. 050 441 4703.
Piiri järjestää Helsingin alueen kaikille veteraaneille
ja puolisoille ja leskille hengellisen iltapäivän. Tapaamispaikkana on Kampin Palvelukeskuksen kerhohuone
Mude. Tapaamiset on kuukauden viimeisenä tiistaina klo
14.00 – 16.00. Kahvitarjoilu. Tapaamispäivät 29.3., 26.4.
ja 31.5.2022. Yhteyshenkilö Pentti Perttula
puh. 0400 784 533.
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VANTAAN SOTAVETERAANIT RY
YHDISTYSASIAT
Kokouskutsu
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään koronatilanteen salliessa Tikkurilan kirkolla, Asematie 12
A, Tikkurila, keskiviikkona 13.4.2022 klo 14.00. Kahvitarjoilu klo 13–14. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen
sääntöjen 10. §:ssä määrätyt asiat kuten toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä muut esityslistassa mainitut asiat.
Yhdistyksen kuukausikokoukset
Kuukausikokoukset kevätkaudella 2022 järjestetään entiseen tapaan kuukauden toisena keskiviikkona klo 14.00
Tikkurilan kirkolla, Asematie 12 A, 01300 Vantaa, kahvi
klo 13.00. Seuraava kuukausikokous on (koronatilanteen
salliessa) 9. pv maaliskuuta. Silloin on esitelmöitsijänä
kirkkoherra Janne Silvast aiheenaan Tikkurilan uusi kirkko. Huhtikuun esitelmöitsijä on Anita Linnamäki Vantaan
Maanpuolustusnaisista ja toukokuun esitelmöitsijä on
Jussi Lukkari aiheenaan asekätkentä.
Läntinen osasto järjestää kuljetuksen em. kokouksiin.
Auto lähtee Myyrmäen asemalta klo 12.30 ja ajaa Martinlaakson aseman kautta Tikkurilaan.

KUNTOUTUS
Vantaan kaupungin kuntoutuspalvelut
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 alussa heille on lähetetty automaattisesti 7 kpl lähetteitä ja tarvittaessa saa soittamalla lisää. Yhteyshenkilönä Länsi-Vantaalla on lähihoitaja
Jouni Lamminmäki, puh. 050 312 4538 ja Itä-Vantaalla
joko edellä mainittu tai lähihoitaja Maarit Litmanen, puh.
050 318 1671.
Vantaan Sotaveteraanit ry:n kuntoutuspalvelut tunnuksettomille varsinaisille jäsenille sekä puoliso- ja
leskijäsenille ovat seuraavat:
Hierontaa neljä (4) ilmaista 45 minuutin hierontakertaa
vuodessa. Sovittava kuntoutusvastaavan kanssa, puh. alla.
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Jalkahoitoa viisi (5) enintään 50 euron arvoista jalkojen perushoitoa vuodessa. Sovittava kuntoutusvastaavan
kanssa, puh. alla.
Kuntoutusvastaavana toimii Seppo Kuokkanen, puh.
040 525 0531.

VETERAANITUNNUKSEN OMAAVIEN
VETERAANIEN KOTONA ASUMISTA
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
• kotihoitoon ja tukipalveluihin
• apuvälineisiin
• asumispalveluihin tai laitoshoitoon
• asunnon muutostöihin; kaiteet, kynnykset
• omaishoidontukeen
• kuljetuspalveluun
Veteraani, mikäli palvelutarpeen kartoitusta ei osaltasi
ole tehty, pyydä sitä välittömästi asiakasohjausyksiköstä
soittamalla numeroon 09 8392 4202 (ma–pe klo 9–15) tai
sähköpostilla seniorineuvonta@vantaa.fi .
Kotona asumista tukevia palveluja, kuten ateriapalvelua
(lounassetelit), kuljetuspalvelua (taksikortit), pyykkipalvelua, siivousta tai pihatöitä voi pyytää soittamalla arkisin klo 8–16 välillä Länsi-Vantaalla lähihoitaja Jouni
Lamminmäelle, puh. 050 312 4538, Itä-Vantaalla joko
edellä mainitulle tai lähihoitaja Maarit Litmaselle, puh.
050 318 1671. He soittavat takaisin, jos eivät voi heti
vastata.

MUITA PALVELUITA
Vantaan Sotaveteraanit ry:n muita palveluita tunnuksettomille varsinaisille jäsenille sekä puoliso- ja leskijäsenille:
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.

Laajasti tunnetusta perheestä lähtöisin oleva ja itsekin kovasti tunnettu eläkkeellä oleva rovasti
Jaakko Simojoki kävi syyskokouksen yhteydessä pitämässä esitelmän isästään arkkipiispa Martti
Simojoesta. Aihe ja esittäjä olivat saaneet kokousväkeä runsaasti paikalle, eikä kukaan varmasti
katunut tuloaan. Näytti sille, että esiintyjälle varattu aika loppui kesken.
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.
Terveyspalveluyritys 9Lives (31.12.2021 saakka Stella
Kotipalvelut) yrityksestä on saatavissa monen laista kotipalvelua. Kaarina Kalliokoski opastaa palvelujen käytössä, puh: 040 844 5993 tai
kalliokoski.kaarina@gmail.com
Asiakaspalvelu puh. 010 633 8585, palveluvastaava Kristiina Leppänen, puh. 040 758 4669,
kristiina.leppänen@9lives.fi
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, 050 468 6410, Hämeenkylä (ma–pe klo 9–14)
09 830 6450, Korso (ti klo 13–15) 044 422 0430, Rekola
044 422 0391, Tikkurila (ma, to klo 11–13) 044 422 0456,
Vantaankoski (ke klo11–13) 09 830 6426.

TAPAHTUMIA
13.3. Talvisodan päättymisestä 82 vuotta
- klo 9.00 kunnianosoitus Tikkurilan veteraanipuistossa, Hertaksentie 1
7.4. Veteraanien rosvopaistitapahtuma Espoossa klo 13
20.4. Piirin vuosikokous White Ladyssä klo 10
27.4. Kansallinen veteraanipäivä
- klo 9.00 lipunnosto ja kunnianosoitus Tikkurilan
veteraanipuistossa
- klo 12.00 pääkaupunkiseudun juhla Musiikkitalossa
Katso myös Helsingin seudun sotaveteraanipiirin tiedotukset tästä lehdestä! Niihin kaikkiin voit osallistua.
Kaikki kokoukset ja tapahtumat koronarajoitusten sallimissa puitteissa.
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Varapuheenjohtajat Markku Weckman ja Raimo Huvila ojentavat marraskuussa pidetyssä yhdistyksen
varsinaisessa syyskokouksessa yhdistyksen standaarit kahdelle veteraaniasioissa erittäin ansioituneelle syntymäpäiväsankarille sotaveteraani Kaarlo Martikaiselle, 95 v. ja leskijäsen Kaarina Kalliokoskelle 90 v. He molemmat ovat koko aikuisikänsä ajan vieneet sotaveteraanien hyvinvointia ja toimeentuloa koskevia asioita tarmokkaasti eteenpäin erilaisissa instansseissa, niin valtion-, kunnallis-,
kuin paikallistasolla sekä yrityselämässä. Omalla esimerkillään he ovat kirjaimellisesti osoittaneet, että
numerot ikävuosissa ovat vain lukuja – ei muuta, eikä työ tekevältä lopu. Valokuvat Tuula Mahman.
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Vantaan
Sotaveteraanit
juhlistivat
toimintaansa

Yhdistys juhlisti 45-vuotismerkkipäiväänsä ja pikkujoulua Hotelli
Vantaassa 8. joulukuuta. Tilaisuus
oli lämminhenkinen, ohjelma juhlallinen ja musiikkipitoinen. Puhettakin
kyllä saatiin: pj. Matti Passi piti mielenkiitoisen juhlapuheen yhdistyksen
synnystä aina näihin päiviin saakka.
Runoja lausui Kullervo Ahlroth, tanssahtavaa musiikkia soitteli viisihenkinen Ryhä-orkesteri ja yksinlaulua
esittivät oopperalaulaja Jaakko Hietikko ja 10-vuotias koululainen Kerttu Mahlman, kummankin säestäjänä
Tikkurilan srk:n kanttori Terje Kukk.
Juhlassa jaettiin myös hopeiset ansiomerkit Raili Paasoselle ja Seppo
Mahlmanille sekä soteveteraanien
ansioristit Tuula Mahlmanille, Usko
Peijarille ja Markku Weckmanille”.
Kuvat Tuula Mahlman.
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Hyvät
Espoon Sotaveteraanit ry:n jäsenet!
Tapiolan Palvelukeskus on suljettu ainakin koko helmikuun ajan, ja kokoontumiset sekä julkiset kokoukset kuuluvat rajoitusten piiriin. Ylipäänsä ollaan siksi hankalassa vaiheessa epidemiaa, että on aiheellista välttää laajoja
sosiaalisia kontakteja. Tässä tilanteessa emme voi toistaiseksi käynnistää maanantaiesitelmiä tai kuntoutus- ja
kulttuuritapahtumia.
Kokoontumisrajoitusten muutoksista ilmoitamme Länsiväylän seurat/järjestöt -palstalla.

KEVÄTKAUDEN 2022
MAANANTAIESITELMÄT klo 14.00
28.2. Suurlähettiläs emeritus Pekka J.
Korvenheimo: Aseveliliitto itsenäisyytemme ja demokratiamme puolustus
taistelussa.
7.3.

Christina Forsgård: Informaatiovaikuttaminen

14.3. Yhtyeen jäsenet Tuula Kohi ja
Airi Riisalo: Kanttiinin Lotat – kirjan
esittely
21.3. SITRAN yliasiamies Jyrki Katainen:
Sitran strategiset painopisteet ja
tulevaisuuden muutosvoimat
28.3. KEVÄTKOKOUS
4.4.

Yrittäjäneuvos Antti Zitting: Susijengi
ja sen nousu varjoista valoon

11.4. Silmäkirurgi Juha Lehtosalo:
Voiko kaihileikkauksella päästä eroon
silmälaseista?
25.4. Ilmatieteen laitos fil.tri Joonas Merikanto: Ilmastonmuutos
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Hallituksen jäsenet ja jaostojen aktiivitoimijat ovat
aina valmiita juttelemaan keskustelutarpeen tullessa. Nyt
on tärkeää pitää itsestämme ja toisistamme hyvää huolta
selviytyäksemme vaikeista vaiheista.
Hallitus toivottaa kaikille voimia ja jaksamista haasteellisessa ajassa.
Hallitus

TALVISODAN
PÄÄTTYMISEN
MUISTOTILAISUUDET
sunnuntaina maaliskuun 13. päivänä 2022
LIPUNNOSTO
Klo 9.00
Kulttuurikeskuksen edessä
Puhe; Rovasti Antti Rusama
SEPPELEENLASKU
Klo 10.00,
Tuomiokirkon sankarihaudoilla
Tumma asu
TAMMENLEHVÄ JA ISOT KUNNIAMERKIT
TERVETULOA

Kutsu
Yhdistyksen kevätkokous maanantaina
28.3. 2022 klo 14.30, Tapiolan palvelukeskus, Länsituulentie 1
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10
§:ssä kevätkokouksen käsiteltäväksi
määrätyt asiat.
Henkilöllisyystodistus mukaan. Naisjaoston kahvitarjoilu on ennen kokousta.
Espoon Sotaveteraanit ry / Hallitus

ESPOON SOTAVETERAANIT RY
Sosiaalijaosto
Espoon Sotaveteraanit ry:n tukimuodot 2022
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
1.500 €/kk.
Puolisojäsenet ja puolisoleskijäsenet: saavat 12 kpl/vuosi 50 €:n arvoisia maksusitoumuksia käytettäväksi
oman harkintansa mukaan siivouspalveluun, jalkahoitoihin, hierontoihin/fysikaalisiin hoitoihin tai pesulapalveluihin.
Tilaukset: Kristiina Haukilahti puh. (09) 452 5721, ma–to klo 9.00–14.00 tai espoon.sotaveteraanit@luukku.com

Espoon kaupungin palvelut, tunnuksen omaaville sotaveteraaneille 2022
Huomioithan, että näitä palveluja koskevia kysymyksiä ei hoideta yhdistyksen kautta!
Seniorineuvonta Nestori, Veteraanipalvelut, PL 2308, 02070 ESPOON KAUPUNKI
puh. (09) 8164 2380, puhelinpalvelu ma – to klo 9.00 –15.00
nestori@espoo.fi
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.

Seniorineuvonta Nestori, PL 2308, 02070 ESPOON KAUPUNKI
puh. (09) 816 33 333, puhelinpalvelu avoinna arkisin klo 9.00 – 15.00 nestori@espoo.fi
Muista merkitä veteraanipalveluun lähetettäviin alkuperäisiin kuitteihin nimesi, osoitteesi ja pankkitilisi numero.
Seniorineuvonta Nestori, Veteraanipalvelut, PL 2308, 02070 ESPOON KAUPUNKI
Määräpäivä hakemusten ja kuluvan vuoden kuittien (jalkahoito ja silmälasit) palauttamisessa on 31.12.2022.
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Vänrikki Mielosen probleema

PÄHKINÖIDEN
RATKAISUA

Joulun ja Uuden vuoden pyhinä minulla on ollut aikaa järjestellessä valokuva-arkistojani. Käteeni jäi kuva, jossa ei ollut
muuta merkintää kuin ”Kuvassa Annin tuleva koulu, 1942”.
Hyvät veteraanisisaret ja -veljet. Osaatteko Te auttaa minua;
mistä rakennuksesta on kyse?

Vastaukset
Lähetä ratkaisusi tämän numeron tehtäviin piirin toimistoon 22.4.2022 mennessä, osoitteella Helsingin Seudun
Sotaveteraanipiiri, Mannerheimintie 93 A, 00270 Helsinki. Arvomme oikein vastanneiden kesken lahjakortit.
Voittajat
Onnetar poimi lehdessä 4/2021 olleiden pähkinöiden
osalta seuraavat onnelliset; Sudokussa Ritva Hämäläinen ja Mielosen osalta Jarno Hirva. Kuvassa oli Viipurin tuomiokirkko kuvattuna talvisodan jälkeen 1940.
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