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Kansallista veteraanipäivää vietettiin 27.4. asiaankuuluvasti ympäri Suomea.
Veteraanipäivän tulevaisuudesta on ollut liikkeellä erilaisia käsityksiä.
Veteraanijärjestöjen yhteinen kanta on, että Kansallinen veteraanipäivä
tulee jatkossakin olla sotiemme veteraaneille omistettu, sotien päättymisen
ja rauhan alkamisen juhlapäivä. Veteraanipäivän pääjuhlassa Lahdessa
Tasavallan presidentti käsitteli myös asiaa. Hän totesi puhutun, että
tämän Lahden tapaamisen jälkeen juhlamme luonne muuttuu. Kansallisen
veteraanipäivän viettäminen tietysti jatkuu eikä sen sanoma koskaan sammu,
kiteytti presidentti.
Itsenäisyyden 100-juhlavuosi toi veteraanien kotipalveluihin huomattavasti
lisää rahaa. Lisämääräraha asetti samalla useat kunnat uuden tilanteen
eteen. Valtiokonttori pitää tärkeänä, että kunnat ovat aktiivisesti yhteydessä
rintamaveteraaneihin ja tarjoavat veteraaneille heidän tarpeensa mukaiset
kuntoutuspalvelut sekä kotona asumista tukevat palvelut, jotta määräraha
tulee tehokkaasti ja täysimääräisesti käytetyksi rintamaveteraanien hyväksi.
Huhtikuun alussa veteraaneja oli toimialueemme kunnissa yhteensä
2372; Helsingissä 1558, Espoossa 509, Vantaalla 261 ja Kauniaisissa 44.
Huomattava osa asuu edelleen omassa kodissaan. Heidän joukossaan on
vielä pieni joukko veteraaneja, jotka haluavat itse hoitaa asiansa ja joilla on
valmius pitää kirjaa käyttämistään palveluista ja tunneista. Kotona asumista
tukevat palvelut pitää kuitenkin toteuttaa heikoimman mukaan. Kunta toimii
kotona asumista tukevien palveluiden vastuullisena järjestäjänä ja palvelujen
tulee perustua palvelutarpeen kartoitukseen.
Piiri on ollut aktiivisesti yhteydessä alueensa kuntiin. Olemme esittäneet,
että kunnat toimisivat Valtiokonttorin ohjekirjeen mukaisesti, ensin
kartoittamalla veteraanien tarpeet ja sitten tuottamalla ne. Tämä on onnistunut
sotainvalidien osalta hyvin jo vuosia - vuosikymmeniä, myös silloin kun
sotainvalidien määrät olivat suuremmat kuin nykyisin veteraanien määrät.
Vantaa näytti esimerkkiä. Kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta päätti,
että vantaalaiset veteraanit saavat tarvitsemansa maksuttomat palvelutarpeen
arvioinnin mukaiset kotipalvelut 1.3.2017 lukien.
Helsingin ja Espoon on seurattava Vantaan esimerkkiä mahdollisimman
pikaisesti. Veteraanimäärä eikä pelko määrärahan riittämättömyydestä voi
olla jarruna. Eduskuntaryhmien puheenjohtajat ovat antaneet lupauksensa
tarvittavasta lisämäärärahasta. Kunnissa on vain luovuttava piintyneistä
toimintatavoista ja muutettava käytäntöjään kertarysäyksellä. Aikaa ei ole
hukattavissa.
29.9.2017 vietämme Sotaveteraaniliiton 60-vuotisjuhlia. Aamupäivän
päätteeksi klo 11.00 laskemme seppeleen jokaiselle sankarihautausmaalle.
Toivomme, että mahdollisimman moni veteraani jaksaa osallistua
tilaisuuksiin. Olemme myös asettaneet tavoitteeksi tavata jokainen veteraani
itsenäisyytemme ja Sotaveteraaniliiton
juhlavuonna.

Kansi
Kansallista veteraanipäivää
vietettiin 27. huhtikuuta. Kuva
on Marsalkka Mannerheimin
ratsastajapatsaalta, jossa
seremoniat alkoivat juhlallisella
lipunnostolla. Kuvaa on
manipuloitu. Kuva KK.

Hyvää Itsenäisyyden ja Suomen
Sotaveteraaniliiton juhlavuoden jatkoa!

Toiminnanjohtaja
Rauno Loukkola
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Piirissä tapahtunutta

Liikunta on aina hyväksi. Lentopallo tarjoaa fyysisen kunnon lisäksi myös erinomaista tasapainoharjoittelua. 8.4. järjestettiin
lentopalloliiton ikämiessarjojen SM-kisat. Yli 84-vuotiaiden sarjassa pelasi myös sotaveteraaneista koottu joukkue, jonka
keski-ikä oli yli 91 vuotta. Joukkue sijoittui sarjassaan upeasti toiseksi. Joukkueessa pelasivat, vasemmalta lukien Jaakko
Estola, Eino Kaasalainen, Lauri Silander, Olavi Koivu ja Paavo Henriksson. Joukkueessa olivat lisäksi Paavo Antikainen ja
Teuvo Ruohonen, jotka eivät ehtineet kuvaan.

Viron Itsenäisyyspäivää juhlistettiin lauantaina 18.2. arvokkain menoin. Päiväjuhlassa palkittiin Sotaveteraaniliiton ansiomitalilla Raimond Viik (vas), suurlähettiläs Kirsti Narinen ja Urmas Kull.
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Brother Christmas on järjestänyt veteraaneille, heidän puolisoilleen ja leskilleen paljon erilaisia virkistystapahtumia. Lauantaina 11.3. olimme Helsingin jäähallissa kannustamassa HIFK:ta murskavoittoon Porin Ässistä. Ottelun lomassa nautimme
herkullisen päivällisen. Omassa aitiossa ja hyvässä seurassa ilta kului mukavasti. Kuvassa vasemmalta Aune ja Ture Santamäki,
Asta Heickell, Eero Vuokila, Brother Christmas, Usko Puustinen, Markus Ollonqvist, Lars Carlberg ja Olavi Lumes.

Useissa Helsingin kouluissa järjestetään ns. ”Elävä kirja -päivä”. Päivän aikana oppilaat saavat kirjan sijaan lainata tunniksi
eri aloja edustavia henkilöitä. Oppilaat ovat etukäteen toivoneet eläviä kirjoja. Sotaveteraanit ovat aina olleet halutuimpien
lainattavien kirjojen joukossa. 10.4. Myllypuron peruskoulussa elävinä kirjoina olivat sotaveteraanit Sakari Sippola ja Salme
Sulonen.
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Päämajan Soittokunta on lähes 20 vuoden ajan pitänyt oman konsertin sotaveteraaneille ja heidän läheisilleen. 3.4. illanvietossa
palvelutalo Folkhälsan täyttyi soittajista ja kuulijoista. Soittokunta tarjosi taas kerran upean musiikkielämyksen.

Ässän patsaalla muisteltiin talvisodan päättymistä 13.3. Helsingin varuskunnan puolesta seppeleen laskivat Kaartin pataljoonan
komentaja, everstiluutnantti Ari Lehmuslehti ja luutnantti Sami Pulli. Kuva KK.
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Talvisodan päättymisen muistoksi Marsalkka Mannerheimin ratsastajapatsaalla oli perinteinen muistotilaisuus 13.3. Kuva
KK.

Talvisodan muistojuhlaa vietettiin 13.3. perinteiseen tapaan Vanhassa kirkossa. Kaartin Soittokunta ja Helsingin Konservatorion
nuoret laulajat ja kanteleen soittajat johtajanaan Anna Noro vastasivat upeista musiikkiesityksistä.
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Veteraani- ja maanpuolustusjärjestöjen lippulinna talvisodan päättymisen muistoksi järjestetyssä tilaisuudessa Marskin patsaalla.

Marksin patsaalle laskettiin 27.4. seppele, laskijat vasemmalta Etu-Töölön lukion oppilas Sanni Lipponen, apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen, varuskunnan päällikkö Ahti Kurvinen, veteraanien edustajina Svea Roering ja Lars Carlberg sekä
Etu-Töölön lukion oppilas Kaarlo Koivukoski.
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Helsingin kaupungintalon juhlasali täyttyi 27.4. jo hyvissä ajoin. Juhlan alussa luovutettiin veteraanipäivänä myönnetyt Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I luokan mitalit niiden saajille.

Veteraanipäivän juhlan musiikista vastasi Antti Lipponen ja the Jags -orkesteri. Helsingin Saksalaisen koulun suomenkielisen
ensimmäisen ja neljännen luokan kuoro esittivät ”Uudet vanhat laulut”. Kimara sisälsi vanhoja tuttuja koululauluja vähän
uudella tavalla esitettynä.
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Veteraani
Veteraanipalvelut Helsingissä 2017
Veteraanien kuntoutus
Kuntoutuksen tavoitteena on toimintakyvyn
edistäminen ja ylläpitäminen niin, että veteraani
mahdollisimman pitkään selviytyy itsenäisesti
jokapäiväisistä toiminnoistaan.
Laitoskuntoutusta järjestetään Valtiokonttorin
hyväksymissä kuntoutuslaitoksissa. Veteraanin
aviopuoliso voi osallistua laitoskuntoutukseen
samanaikaisesti veteraanin kanssa.

Kuntoutushakemusten postiosoite
Rintamaveteraanien kuntoutustoimisto
PL 6600, 00099 Helsingin kaupunki
Tiedustelut Laakson sairaala, Lääkärinkatu 8,
rakennus 4, P-porras, 2. krs
Asiointiaika ma-to klo 9-12,
puh. 09 310 50544

Päiväkuntoutusta järjestetään Oulunkylän kuntoutussairaalassa. Myös aviopuoliso voi osallistua
Kotona asumista tukevat palvelut
päiväkuntoutukseen.
Veteraani voi hakea esimerkiksi siivousta, ikkuAvokuntoutusta toteutetaan Helsingin kaupun- noiden pesua, lounasseteleitä, Menumat-ateriagin valitsemissa hoitolaitoksissa. Avokuntoutus automaatin, pesulapalvelua, lumi- ja pihatöitä tai
on yksilölliseen tarpeeseen perustuvaa terapiaa. kuljetuspalveluita. Kotiin on mahdollista saada
Kuntoutukseen voi sisältyä jalkahoitoa, mikäli myös jalkahoitoa. Hakemuksen vaihtoehdoista
veteraani voi valita palvelua kotiin yhteensä 1500
se kuuluu hoitolaitoksen palveluihin.
eurolla. Veteraanilla on lisäksi mahdollisuus toivoa
Tuettu kotona kuntoutuminen on tavoitteellista palvelutarpeen arviointia ja saada tuettua kotona
veteraania aktivoivaa toimintaa, jossa tuetaan ko- kuntoutumista tai muuta yksilöllisessä arviossa
tona asumista. Sosiaaliohjaaja tai fysioterapeutti todettua kotona asumista tukevaa toimintaa.
tekee kotona selviytymisen alkukartoituksen, ja
sen perusteella laaditaan kuntoutumisen tavoitteet
yhdessä veteraanin ja mahdollisesti omaisen kanssa. Kuntoutus voi sisältää esim. yhdessä ulkoilua,
Hakemusten palautus
ohjattua liikuntaa, koti- tai piha-askareiden tekoa,
Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat
muistia virkistävää toimintaa (mm. muistelu,
palvelut PL 6705 00099 Helsingin kaupunki
valokuvien katselu, muistipelit), asiointikäyntejä,
Tiedustelut Koskelan monipuolinen palvevirkistyskäyntejä esim. kahvilaan jne. Lähihoitaja
lukeskus N-talo, 1. krs Käpyläntie11
toteuttaa käynnit, joiden kesto on 1-1,5 tuntia.
00610 Helsinki
Pääsääntöisesti sama työntekijä käy veteraanin
Asiointiaika ma-pe klo 9-12
kotona koko jakson ajan. Tuettu kotona kuntoupuh. 09 310 75637
tuminen ei sisällä yksilöhoitoja.
Kuntoutusta on mahdollista saada määrärahojen
puitteissa myös monimuotoisena, esimerkiksi
jaettuna laitos-, avo- ja tuetun kotona kuntou- Helsinki on postittanut jokaiselle veteraanille palveluoppaan ja sen mukana tarvittavat lomakkeet.
tuksen kesken.
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nietuudet
Veteraanipalvelut Espoossa
Veteraanien kuntoutus

Kuntoutushakemusten postiosoite
Veteraanipalvelut
PL 2311, 0270 Espoon kaupunki
Tiedustelut ma–to klo 12–13,
(09) 816 42 380
Kaupungin määrärahojen puitteissa tuotetaan
seuraavia palveluita: jalkahoitoa enintään 6 kertaa
vuodessa, 45 euroa kerta, silmälaseista korvataan
kerran vuodessa á 100 euroa, omaishoitajan fysioterapia viisi kertaa vuodessa.

sekä ulkoiluapua. Omaishoitajilla on mahdollisuus käyttää kotipalvelua myös virkistysvapaan
toteuttamiseen.
Siivouspalveluita ja ikkunanpesupalveluita voi
tilata kotiin tulleen kirjeen mukana osoitetulta
palveluntuottajalta. Mikäli veteraani haluaa muita
avustavia palveluja, on otettava yhteys alla olevaan
puhelinnumeroon. Pesulapalveluita käytettäessä
30 euron pesulapalvelu vastaa yhden (1) muuta
palvelua. Pesulapalveluissa voi käyttää Espoon
eri pesuloita.

Edellä mainittuja palveluita voi käyttää enintään
52 tuntia. Palveluita voi tilata useampana kertana
itselle sopivana aikana. On tärkeää, että veteraani
Kotona asumista tukevat palvelut
Rintamaveteraaneilla on mahdollisuus tilata itse pitää kirjaa käytetyitä tunneista.
itselleen ostopalveluina siivous- tai ikkunanpesupalvelua, kotipalvelua, kotihoitoa sekä avustavia Lisätietoa kotona asumista tukevista palveluista
palveluita, esim. saattamispalvelua, pieniä pihatöi- arkisin klo 9 - 15, (09) 816 33333
tä, lumenluontia, asiointiapua kodin ulkopuolella

Veteraanipalvelut Vantaalla
Kuntoutus

Kuntoutuksessa veteraanille tehdään kuntoutustarpeen arviointi ja kuntoutussuunnitelma.
Fysio- tai toimintaterapeutti ja lähihoitaja tekevät
1 - 3 kotikäyntiä veteraanin luokse ja laativat
arviointinsa perusteella kuntoutussuunnitelman
yhdessä veteraanin kanssa.
Kuntoutus voi olla
- Avokuntoutusta
- Päiväkuntoutusta
- Laitoskuntoutusta
- Kotikuntoutusta
- Jalkahoitoa

Kuntoutussuunnitelman perusteella kuntoutus voi
olla myös yhdistelmä eri kuntoutusmuodoista.
Kotona asumista tukevat palvelut
Palvelutarpeen arvioinnin perusteella määräytyvät
kotipalvelut ovat ilmaisia veteraaneille 1.3.2017
lukien.
Lisätietoa veteraanipalveluista
(09) 8392 3883 tai 040 719 6057
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Liiton puheenjohtaja Erkki Heikkinen Sotaveteraaniviikolla:

Laki turvaisi tasapuoliset palvelut
veteraaneille
Suomen Sotaveteraaniliiton edeltäjäyhteisö Rintamamiesten asuntoliitto perustettiin 1957. Silloin ajankohtainen asia oli
asuntokysymys, varsinkin sodassa olleille
poikamiehille. Toimeentulo, terveys,
huoltotyö, vertaistuki ja eläkkeet ovat
aina olleet edunvalvontamme ydintä.
Tänään painopisteinä ovat veteraanien
kotipalvelut ja kuntoutus. Keskeinen tavoitteemme on, että nyt isänmaamme
juhlavuonna valmistellaan lakiesitys,
jolla kaikille sotien 1939–1945 tunnuksen omaaville veteraaneille toteutetaan
1.1.2019 alkaen samanlaiset kotipalvelut kuin mitä sotainvalideille sotilasvammalain nojalla jo nyt korvataan.
Joukossamme on vielä noin 17 000
sotaveteraania, heidän keski-ikänsä on yli
92 vuotta. Miehet taistelivat rintarinnan
eikä veljeä jätetty. Nyt tämä periaate tarkoittaa sitä, että kaikille sodan käyneille
tarjotaan samat yhteiskunnan edut. Valtio
lähetti miehet sotaan. Valtion pitää hoitaa
tämäkin elämävaihe.
Veteraanien korkean iän vuoksi kotipalveluja ja kuntoutusta ei voi määrärahasyillä siirtää. Eduskuntapuolueiden

puheenjohtajat sopivat marraskuussa,
että eduskunnan valtiovarainvaliokunnan budjettimietintöön lisätään kirjaus,
jolla varmistetaan veteraanikuntoutuksen
määrärahojen riittävyys. ”Jos vuoden
2017 aikana seurantatiedot osoittavat
veteraanien kotona asumista tukeviin
palveluihin ja kuntoutukseen varattujen
määrärahojen riittämättömyyden, eduskunta on itsenäisyyden juhlavuonna
valmis tarpeelliseen lisäbudjetointiin.”
Tähän me luotamme.
Liittoa perustettaessa 60 vuotta sitten
sotaveteraaneja oli runsaasti yhteiskuntamme kaikilla tasoilla. Eduskunnassa,
hallituksessa, kunnissa, opetus- ja terveyshallinnossa sekä yrityksissä ja mediassa.
Veteraanien tarpeet tunnettiin hyvin ja
he osasivat itse edistää asioitaan. On
hyvä muistaa, että suurimmat sodassa
olleet ikäluokat täyttivät 50 vuotta vasta 1970-luvun puolessa välissä. Sodan
käyneet miehet ja naiset vastasivat jälleenrakennuksesta ja sotakorvauksista.
Perustivat perheet ja kasvattivat suuret
ikäluokat.
Nyt tilanne on toinen. Sotaveteraanit

eivät itse pysty enää puhumaan puolestaan
ja ajamaan etujaan. Edunvalvonta on
siirtynyt meille nuoremmille, veteraanien
tyttärille ja pojille. On korvaamattoman
tärkeää, että järjestömme eri tasoilla
toimii noin 30 000 kannattajajäsentä.
Sillä verkostolla me pystymme pitämään
sotaveteraanien tarpeet esillä.
Sotaveteraaniviikko järjestettiin ensimmäisen kerran Suomen itsenäisyyden
50-juhlavuonna 1967, siis 51 vuotta sitten.
Viikon ajoittaminen lähelle Talvisodan
päättymispäivää 13. maaliskuuta on
tietoinen valinta. Liitto haluaa korostaa
Talvisodan aikaisen yksimielisyyden ja
yhteisvastuun merkitystä. Samalla haluamme suunnata yhteiskunnan ja median
huomioita sotaveteraanien tarpeisiin ja
toiveisiin.
Jäsenmäärältään suurimpana veteraanijärjestönä Sotaveteraaniliitto järjestää
Sotaveteraaniviikon ja kunnioittaa sillä
kaikkia sodassa olleita miehiä ja naisia.
Nuoria ja ikäihmisiä unohtamatta. Sota
vaati uhrinsa koko kansaltamme.
Veteraania ei jätetä!

Suomen Sotaveteraaniliiton puheenjohtaja Erkki Heikkinen puhui Hartolassa Sotaveteraaniviikolla, kuvassa vasemmalta Hartolan sotaveteraanien puheenjohtaja Heikki Havas, Erkki Heikkinen ja kontraamiraali Timo Junttila. Havas on runosta Testamentti pojalleni kuuluisaksi tulleen Kivijärven kirkkoherran poika.

12

Kirkkonummen jaosto 25 vuotta
Espoon Sotaveteraanit ry :n Kirkkonummen jaosto vietti 25-vuotistapaamistaan
18. helmikuuta Kirkkonummen Palvelukeskuksessa. Puheenjohtaja Raimo Elon-

salo lausui kaikki tervetulleeksi, kertoen
aluksi jaoston toiminnasta. Ohjelma
alkoi yhteislauluna lauletulla ”Sillanpään
marssilaululla”. Maittavien kakkukahvien

jälkeen tilaisuus päättyi yhteislauluun
”Veteraanin iltahuuto”.
Jatkuu sivulle 14

Kunnan tervehdyksen toi kunnanjohtaja Tarmo Aarnio.

Rannikkoprikaatin tervehdyksen toi kommodori Vesa Tuominen.
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Jatkoa sivulta 13

Yhdistyksen tervehdyksen toivat 1. vpj Olavi Matilainen ja Helena Luukkonen.

Seurakunnan tervehdyksen toi vt. kirkkoherra Hannu Suni.

14

Vantaan Sotaveteraaniyhdistyksen
perustajajäsen Lyyli Lehijoki
100 vuotta
Vantaan Sotaveteraaniyhdistyksen perustajajäseniin kuuluva Lyyli Lehijoki
täytti 100 vuotta 28. huhtikuuta. Juhlia
vietettiin 29.4. päivänsankarin kauniissa
kodissa Vantaan Tikkurilassa, missä hän
ikäisekseen varsin touhukkaana pystyy
asumaan edelleen yksin. Apua hän saa
Vantaan kotihoidosta ja lähistöllä asuva
Ulla-tytär käy myös päivittäin äitiään
tervehtimässä ja jutustelemassa maailman menosta, välillä kolmekin tuntia
kerrallaan.
Lyyli Lehijoki syntyi Iisalmen maalaiskunnassa. Lyylin lapsista vanhin asuu
Uudessakaupungissa, keskimmäinen Ulla
lapsuudenkodissaan Ala-Tikkurilassa ja
nuorin Etelä-Saksassa. Neljättä polvea on
viisi ja viidettäkin polvea jo yksi, vuoden
vanha tyttö. Lyylin puoliso Niilo kuoli
1992. Avioliittoon he olivat menneet
vain kaksi kuukautta ennen talvisodan
puhkeamista.
23-vuotiaana Lyyli pakkasi vähäisen
omaisuutensa vaneriaskiin ja matkasi
Helsinkiin Auroran sairaalaan keittäjäksi.
Niissä hommissa meni 15 vuotta, jonka
jälkeen hän siirtyi sairaalan leipomoon
ja sieltä vielä muutamaksi vuodeksi ennen eläkkeelle lähtöä Laakson sairaalan
keittiöön. Elettiin jatkosotaa, jolloin
Laakson sairaala toimi pelkästään sotilassairaalana. Aurorassa oli ollut sekä
sotilaita että siviilejä.
Eläkepäiviä Lyyli Lehijoki on ehtinyt
viettää jo 41 vuotta, mutta ei toimettomana. Vapaaehtoistoiminnasta Lyyli on
saanut useita mitaleita, joita hän ylpeänä
esittelee tarkentaen, että rakkain niistä
on Talvisota-mitali. Sen sanoessaan
Lyylin ääni murtuu ja kyyneleet silmissä
hän jatkaa: ”radiossa sanottiin sodan
päättyneen, jonka jälkeen tuli orkesterin
pamaus – se oli ilmoitus rauhasta. Itku
tuli, kovat olivat rauhanehdot”.
Vantaan Sotaveteraaniyhdistyksen
perustamisesta oli keskusteltu jo useampi vuosi, mutta vasta vuonna 1976
se saatiin rekisteröidyksi. Rovasti Erkki
Sovijärvi oli yksi tarmokkaimmista toimeenpanijoista. Paljon oli saatu erilaisia
avustuksia kaupoista ja muista liikeyrityk-

sistä, mutta lisää rahaa tarvittiin, ja siihen
rovasti Sovijärvi panosti täysillä. Lipas
kädessä keräystä Tikkurilan keskustassa
suoritti myös Lyyli Lehijoki. ”Toiset
antoivat, toiset eivät, vaan sanoivat, että
mitäs menivät sinne. Hyvä, että riittäisi
edes itselle.” Lyyli kertoi vastanneensa
napakasti, että ”minä kyllä tiedän, mitä
varten ne sinne menivät”.
Kahvia myytiin erilaisissa tilaisuuksissa, 2 mk kuppi. Kokoontumistilat saatiin
seurakunnalta, Tikkurilan kirkon yläkerrasta, jonne ei päässyt hissillä. Kaikesta
oltiin kuitenkin kiitollisia.
Puurojuhlien syntymä on myös toimeliaan Lyylin ansiota. Tämä tapaaminen
ennen joulua kerää edelleen lähes koko
jäsenistön riisipuuro- ja rusinasoppalautasen äärelle. Alun perin puurot ja sopat
keitettiin Lyylin kotona isoissa kattiloissa,
joissa ne kuljetettiin Tikkurilan kirkon
kokoontumistilaan. Riisi oli erikoista,
vain jouluksi kauppoihin saatua pyöreää
ryyniä. Voita pantiin runsaasti joukkoon,
10 litran kattilaan puoli kiloa. Ei ihme,
että puuro oli hyvää. Entäs sitten soppa?
Se erityisesti oli Lyylin tehtävä, ja sen

Lyyli Lehijoki miehensä Niilon
kanssa ennen Talvisodan syttymistä.

Lyyli Lehijoki täytti 100 vuotta 24.
huhtikuuta.
resepti suuri salaisuus, jonka vasta nyt
saa paljastaa. Soppaan lisättiin ’iso köntti’
oman puutarhan omenista tehtyä sosetta
ja ruskistettua sokeria, ”siinä kaikki”,
muistelee Lyyli.
Kysymykseen, mikä tai mitkä hetket
ovat olleet suuria onnen hetkiä, Lyyli
Lehijoki vastaa, että se, kun puutarhahommat on tehty taas kerran ja on hetki
aikaa istahtaa pihakeinuun nauttimaan
kotipihan ympärillä kukkivien ruusujen
hehkusta. ”Eikö se kerro jo kaiken?” Lyyli
lausahti ja lisäsi laulun sanoin: ”siellä
kukkii sireenit ja ruusut”. Lyyli Lehijoen
sanoma meille, vähän nuoremmille on,
että ”ihmisten pitäisi olla tyytyväisiä
- nyt kun kaikista valitetaan koko ajan,
ja asiat on kuitenkin ihan hyvin”.

Aino Koskinen ja Tuula Mahlman
Kirjoittajat ovat Vantaan
Sotaveteraanien hallituksen jäsen ja
tiedotusvastaava
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Talvisodan päättymisen muistot
Ensimmäinen talvisodan päättymiseen
liittyvä muistoni on äitini kertomus.
Hän oli silloin nuori tehtaantyttö. Kun
tieto rauhasta ehtoineen saatiin, äitini
mukaan hänen työpaikallaan kaikki itkivät. Kaikki itkivät. Sittemmin mieleeni
painuivat kuvat puolitankoon lasketuista
siniristilipuista. Ylipäällikön, marsalkka
Mannerheimin päiväkäskyn mukaan oli
solmittu ankara rauha. 77 vuotta sitten oli
siis todella raskas ja vaikea päivä.
Ei tietenkään ollut ihme, että näin
koettiin. Runsaan sadan päivän aikana
oli kuollut 26.000 sotilasta ja tuhat siviiliä. Haavoittuneita oli tätäkin suurempi
määrä. Viimeisinä sodan viikkoina rivistä
poistui päivittäin noin 1500 sotilasta. Sodan kauhujen keskellä nuorten ihmisten
sieluihin jäi myös paljon ulospäin näkymättömiä haavoja. Maassa kuului leskien
ja orpojen itku. Suurten alueluovutusten
seurauksena sadat tuhannet joutuivat
jättämään kotinsa ja kotiseutunsa.

Talvisota arvomaailmojen
törmäämisenä
Sodan alla Suomi oli joutunut suurvaltojen pelinappulaksi. Sen seurauksena
voimavaroiltaan ylivoimainen suurvalta
oli - kansainvälisestä mielipiteestä piittaamatta - hyökännyt pienen maamme kimppuun. Kansamme oli joutunut
kamppailuun kansallisen olemassaolonsa
puolesta kutakuinkin yksin. Talvisodassa
ei kuitenkaan ollut kyse pelkästään valtapolitiikasta ja sotilaallisesta voimankoitoksesta. Kyse oli myös erilaisten
arvomaailmojen törmäämisestä. Sodan
alettua antamassaan päiväkäskyssä Marsalkka Mannerheim oli ilmaissut sen
näin: Me taistelemme kodin, uskonnon
ja isänmaan puolesta.

Suomen länsimainen
arvoperusta
Ylipäällikkö ilmaisi sanoillaan äskettäin itsenäistyneen, identiteetiltään vielä
heiveröisen, sisäisesti jakautuneen maan
moraalisen rakennustyön keskeiset arvot.
Niitä oli itsenäisyytemme alkuvuosina
korostettu myös siksi, että itänaapuriksi
oli muodostunut ateistinen, internationalistinen ja muutenkin perinteisten arvojen
vastainen Neuvostoliitto.
Koti, uskonto ja isämaa nousivat länsimaisen kulttuurin arvopohjalta. Jo antiikin
Roomassa ihanteena oli elää pro Patria,
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isänmaan ja kodin puolesta. Antiikin
ohella kristinusko on ollut länsimaisen
arvoperustan rakentaja. Kun vietämme
reformaation 500 vuotismerkkivuotta,
haluan kiinnittää huomiota erityisesti
luterilaisuuden vaikutukseen maassamme.
Satojen vuosien ajan se on korostanut
ajallisen elämän merkitystä. Elämä ja sen
antimet on luterilaisuudessa nähty hyvän
Jumalan lahjoina ja arkiset ihmissuhteet
Jumalan huolenpidon välineinä. Lisäksi
luterilaiset arvot ovat vahvasti yhteisöllisiä: niissä korostetaan pyrkimistä
yhteiseen hyvään, vastuun kantamista
toisista ihmisistä, työtä kutsumuksena
ja palveluna sekä lasten kasvattamisen
tärkeyttä.
Tälle pohjalle rakensivat myös kansalliset herättäjämme 1800-luvulla. Hyvänä
esimerkkinä on kansallisrunoilijamme
Johan Ludvig Runebergin runo ”Saarijärven Paavo”.
Saarijärven salomailla asui
tilallansa hallaisella Paavo,
perkas, hoiti ahkerasti maataan;
mutta Jumalalta kasvun toivoi.
Heti runon ensisanoissa ovat läsnä
elämän kolme keskeistä asiaa koti, uskonto ja isänmaa.

Sodan seuraukset
Talvisodassa näitä vuosisatojen kuluessa
kiteytyneitä perusarvojamme koeteltiin ja ne kestivät. Kansamme taisteli niiden
puolesta yksimielisenä ja onnistui myös
sotilaallisesti tavalla, joka herätti hämmästystä ja kunnioitusta ympäri maailmaa.
Raskas ja surullinen talvisodan päättymispäivä osoittautui jälkikäteen myös
tietyllä tavalla myös voiton päiväksi.
Erään näkökulman tähän on äskettäin
esittänyt professori Kimmo Rentola.
Teoksessaan Stalin ja Suomen kohtalo
Rentola toteaa, että ”suomalaisten sitkeys ja kyky vastarintaan jäivät silloisten
neuvostojohtajien mieleen loppuiäksi”.
Kuva itsepäisestä ja taipumattomasta
kansasta vaikutti osaltaan siihen, että
Suomi selvisi vielä edessä olleista monista
vaikeista vuosista. Näin talvisodalla on
lopulta suuri merkitys sille, että saamme
viettää tänä vuonna itsenäisyytemme
100-vuotisjuhlaa.

Koti, uskonto ja isänmaa
tänään
Moni ajattelee, että koti, uskonto ja

isänmaa ovat vanhoillisia ja nykyajalle
vieraita arvoja. Onko todella näin? Selvää ilman muuta on, että noiden sanojen
tulkinta on muuttunut ajan saatossa. Ne
ovat saaneet uusia merkityksiä.
Mielenkiintoista on kuitenkin huomata,
että esimerkiksi maamme lainsäädännössä
koti, uskonto ja isänmaa ovat erityisessä
suojeluksessa. Kotirauhaa ja ihmisen
yksityisyyttä tulee kunnioittaa. Kirkkomme asemasta kertoo mm se, että se
mainitaan perustuslaissamme. Samalla
uskonnonvapaus on ymmärretty yhdeksi
keskeisimmistä ihmisarvoista. Isänmaan
puolustaminen taas on jokaisen kansalaisen velvollisuus.
Koti, uskonto ja isänmaa ovat ytimeltään hyvin hitaasti - jos ollenkaan muuttuvia perusarvoja, joita myös tulevat
sukupolvet tarvitsevat. Koti on paikka,
josta ihminen ponnistaa elämään. Usko
antaa hänelle arvoja, turvan, tulevaisuuden ja toivon. Isänmaa on se osallistumispiiri, jossa yksityinen ihminen voi
rakentaa parempaa tulevaisuutta koko
maailmalle.
Talvisodan muisto rohkaisee meitä
pitämään kiinni perinteisistä arvoistamme, tekemään työtä kodin, uskonnon ja
isänmaan puolesta. Yhdessä toimien,
toisistamme vastuuta kantaen ja Jumalaan turvaten selviämme myös tulevaisuudessa.
13.3.2017 talvisodan muistojuhlassa
Espoon kirkossa pidetty puhe.
Hannu Niskanen
Kenttäpiispa emeritus

HELSINGIN SEUDUN SOTAVETERAANIPIIRI RY
www.sotaveteraanipiirihelsinki.fi, facebook.com/hssvp
PIIRI
Puheenjohtaja Pertti Laatikainen, puh. 050 543 6151
Toimisto: Mannerheimintie 93 A, 00270 Hki
Toimisto on avoinna ma-to klo 9 -14, puh.aika 9 - 12
sähköposti: helsinginseudun.svp@sotaveteraaniliitto.fi
Toiminnanjohtaja Rauno Loukkola puh. 050 441 4703
sähköposti: toiminnanjohtaja.hssvp@kolumbus.fi
Piirisihteeri Sinikka Watjus puh. 050 441 4704
sähköposti: piirisihteeri.hssvp@kolumbus.fi
Kuolleet ja osoitteenmuutokset piirisihteerille!

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

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

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

Veteraanien avustajatoiminta
avustajatilaukset ma – pe 9.00 – 11.00

Kannattajajäsenyhdistykset

Helsinki
Projektiohjaaja Tiina Saloheimo puh. 040 137 6807
Muu Uusimaa
Projektipäällikkö Heidi Aho, puh 050 406 1902
Inkeriläiset ja Karjalaiset Heimoveteraanit kerho
Toiminnanjohtaja Vihtori Hyyrönen puh. 050 3019140
Puheenjohtaja Hans Gabrielsson, puh. 275 9369
Suomen Sotaveteraanien Viron kerho
Toiminnanjohtaja Mati Blumfeld puh. +372 501 5962
Toompea 8, 10142 Tallinn, Viro
Toimisto avoinna ma 14-18 ja ti klo 9-13
puh. 372 6660 435
Helsingin Sotaveteraanikuoro
Puheenjohtaja Pentti Paavola puh (09) 684 8813
Laulunjohtaja Reijo Pajamo, puh 040 773 8025
Varalaulunjohtaja Rolf Söderlund 040 587 7959
Tilinhoitaja Anneli Haapiainen 050 564 2130
ESPOON SOTAVETERAANIT ry
Toimisto: Ukonvaaja 4, 02130 Espoo, puh. 452 5721
Toimisto on avoinna ma–to klo 9–14.
sähköposti: espoon.sotaveteraanit@luukku.com
Toimistotyöntekijä Kristiina Haukilahti
Puheenjohtaja Yrjö Viitasaari, puh. 0400 706 770
Naisjaoston pj Liisa Sihtola 0500 801 510
Kuntoutussihteeri Pertti Sirén, puh. 044 0303142

PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA
PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA ry
Puheenjohtaja Hannu Saloniemi Puh. 0400 701 533
Veteraaniyhteyshenkilö Kaarlo Männistö
puh. 0400 440 942
HELSINGIN RAUHANTURVAAJAT ry
Puheenjohtaja ja yhteyshenkilö
Kari Kaiponen, puh 040 584 8524
Rauhanturvaajien vertaistukipuhelin sotaveteraaneille
Älä jää asioiden kanssa yksin
Puh. 020 769 8111
KAUPUNKIEN VETERAANIPALVELUT
Helsinki
Veteraaniasiamies Leila Kytölä (09) 310 50513
Kuntoutustoimisto (ma-to 9 - 12) (09) 310 505 44
Kunnalliset avopalvelut (ma – pe 9 -12) (09) 310 75637
Espoo
Kuntoutuspalvelut (ma - to 12 - 13) (09) 816 42380
Kunnalliset avopalvelut (ma – pe 9 – 15) (09) 816 33333
Vantaa
(09) 8392 3883, 040 719 6057
Kauniainen
Leea Marttala (09) 5056 382
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HELSINGIN SEUDUN SOTAVETERAANIPIIRI RY
Mannerheimintie 93 A, 00270 Helsinki, Puh. 050 441 4704
Toimisto on avoinna maanantai - torstai klo 9.00 - 14.00
Piirin toimiston (piirisihteeri) puhelinaika ma – to klo 9.00 – 12.00

YHDISTYSASIAA
Piirin toimisto on suljettuna 19.6. - 20.8. välisen ajan
KUNTOUTUS
Jalkahoito/hieronta
Piirin veteraani-, puoliso ja leskijäsenille kustannetaan
toimintavuonna kolme (3) jalkahoitoa tai hierontaa.
Hoitolähete tilataan ma - to klo 9.00 - 12.00 piirin
toimistosta puh. 050 441 4704 (suljettu perjantaina).
Mikäli haluat hoitoon kesällä, pyydä lähete ennen
toimiston kesätaukoa. Huom! Tunnuksen omaavat
veteraanit voivat ottaa jalkahoidon myös kaupungin
tuottamista kotona asumista tukevista palveluista.
VETERAANILIIKUNTA
Piirin järjestämät liikuntatilaisuudet jatkuvat vuonna 2017.
Osallistuminen edellyttää ilmoittautumista.
Oulunkylän kuntojumppa maanantaisin klo 11.00-12.00.
Ilmoittautumiset suoraan Oulunkylän Kuntoutukseen
Mäkitorpantie 19, puh. (09) 728 2475. Jatkuu syksyllä 4.9.
alkaen.
Töölön Urheilutalon kuntojumppa tiistaisin klo 10.0011.00. Jatkuu syksyllä 5.9. alkaen. Yhteyshenkilö Pia
Angerma puh. 050 370 9272.
Mäkelänrinteen allasvesijumppa torstaisin klo 10.3011.00. Jatkuu syksyllä 7.9. alkaen. Yhteyshenkilö Markus
Ollonqvist puh. (09) 389 3760
VETERAANITAPAHTUMAT
Rosvopaistitapahtuma pe 2.6.
Viihteellinen rosvopaisti tapahtuma järjestetään perjantaina
2.6. klo 12.00 alkaen Oulunkylän Kuntoutussairaalan
alueella (Käskynhaltijantie 5). Vapaa pääsy, ei
ilmoittautumista. Piiri järjestää kuljetukset, jotka lähtevät
Marskin patsaalta klo 11.30, Espoo Hotelli Gardenin edestä
klo11.30 ja Hotelli Vantaalta klo 11.15. Huom! Näihin
kuljetuksiin mukaan tulevien on ilmoittauduttava piirin
toimistoon puh 050 441 4704, viimeistään ma 29.5. Katso
erillinen ilmoitus toisaalta lehdestä.
Puolustusvoimien Lippujuhlapäivän paraati su 4.6.
Puolustusvoimien lippujuhlapäivän valtakunnallinen
paraati sunnuntaina 4.6. Helsingissä.
- klo 8.00 Seppeleenlasku Hietaniemessä
- klo 12.00 Paraatikatselmus Senaatintorilla
- klo 13.30 Ohimarssi Mannerheimintiellä
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-

klo 10-18 Kalustonäyttely Kansalaistorilla
klo 15-18 Kaartin Soittokunnan konsertti
Kansalaistorilla

Sotaveteraaniliiton 60-juhlavuodentapahtumat
Suomen Sotaveteraaniliitto ja Helsingin Seudun
Sotaveteraanipiiri jäsenyhdistyksineen haluaa muistaa
jokaista rintamatunnuksen omaavaa sotaveteraania
kiitoksella uhrauksista Itsenäisen isänmaamme hyväksi.
Piiri haluaa tavata mahdollisimman monen veteraanin
erikseen järjestetyissä tapahtumissa tai vierailuilla
veteraanien luona. Juhlavuoteen liittyen järjestetään
seuraavat tilaisuudet:
Ma 4.9. klo 16.00 palvelutalo Folkhälsan. Suomi 100
villasukkien jako
Ti 12.9. klo 13.00 Oulunkylän Sotaveteraanitalojen vapaaajantila
Ti 26.9. klo 8.00 ravintola Löyly. Seuraavassa lehdessä
tarkemmin
Ma 2.10. klo 16.00 palvelutalo Folkhälsan. Seuraavassa
lehdessä tarkemmin
HENGELLISET TAPAHTUMAT
Kirkkopäivä la 16.9.
Uudenmaan veteraanien yhteistä kirkkopäivää vietetään
Tuusulan kirkossa (Kirkkotie 34) lauantaina 16.9.
Messu alkaa klo 11.00. Messussa saarnaa rovasti Jaakko
Simojoki. Päiväjuhla kirkossa heti messun jälkeen,
juhlapuhujana professori Reijo Pajamo. Lounasruokailu
ja kahvit päiväjuhlan jälkeen Ravintola Gustavelundissa.
Tilaisuudessa toivotaan käytettävän kunniamerkkejä.
Kuljetus lähtee Marskin patsaalta klo 10.00
Ilmoittautuminen tulee tehdä piirin toimistoon puh.
050 441 4704 viimeistään keskiviikkona 30.8. Katso
erillinen ilmoitus lehdestä.
Hetki yhdessä -leiri veteraanileskimiehille
Piiri järjestää yhdessä Sotaveteraaniliiton ja Lahden
Sotaveteraanipiirin kanssa veteraanileskimiehille ”Hetki
yhdessä” leirin Siikaniemessä 18.-20.9. Leiri on ilmainen
sisältäen kaikki ruokailut. Lisätietoja saat toiminnanjohtaja
Rauno Loukkolalta puh. 050 441 4703. Ilmoittautuminen
1.9. mennessä piirin toimistoon. Ilmoittautuneille
lähetetään tarkemmat ohjeet.
Hengellinen iltapäivä
Piiri järjestää Helsingin alueen kaikille veteraaneille
hengellisen iltapäivän. Jokaisessa tilaisuudessa vierailee
asiantuntija kertomassa iltapäivän teemaan liittyvistä
asioista. Tapaamispaikkana on Kampin Palvelukeskuksen
1 kerros, kerhohuone Faden, klo 12.30-14.30.
Kahvitarjoilu! Tapaamme aina kuukauden viimeisenä
keskiviikkona. Syksyn tapaamispäivät ovat 30.8., 27.9.,
26.10. ja 29.11. Huom! Tiloissa on ravintola Kamppi

Palmia jossa on mahdollisuus lounasruokailuun omalla
kustannuksella esim. klo 11.45 - 12.25.
VIRKISTYS
Veneretki ja lounas to 8.6.
Tutustumme Helsinkiin mereltä käsin lounastamme
Kulosaaren kasinolla. Retki edellyttää kohtuullista
kävelyä, rollaattorilla ei pärjää. Retkelle lähdemme klo
10.00 ja paluu klo 15.00 mennessä. Ilmoittautuneille
annetaan tarkemmat ohjeet. Ilmoittautuminen tulee
tehdä piirin toimistoon puh. 050 441 4704 viimeistään
torstaina 1.6.
Santahaminan varuskunta to 7.9.
Rintamaveteraanien kuntoutustoimisto järjestää sotiemme
veteraaneille tutustumispäivän Kaartin Jääkärirykmenttiin
torstaina 7.9. klo 13.00-15.00. Tarvittaessa veteraani voi
ottaa yhden saattajan mukaan. Kuljetus lähtee Marskin
patsaalta klo 12.15 ja Herttoniemen metroasemalta n. klo
12.40. Paluukuljetus lähtee Santahaminasta noin klo 15.15.
Huom! Etukäteen ilmoittautuminen on pakollinen,
koska kyseessä on varuskunta-alue. Ilmoittaudu
viimeistään 25.8. veteraaniasiamies Leila Kytölälle, puh.
(09) 310 505 13.

Illanvietot
Huom! Illanvieton pitopaikka on Folkhälsanin
juhlasali, Mannerheimintie 97 (Tilkkaa vastapäätä).
Illanvietot jatkuvat täällä tuttuun tapaan, eli kuukauden
ensimmäisenä arki maanantaina klo 16.00 (hissit on).
Folkhälsaniin pääsee raitiovaunulla 10 Tilkan pysäkille,
tai kaikilla Elielin aukiolta ja Kampista lähtevillä,
Mannerheimintietä Tilkan ohi ajavilla busseilla.
Bussipysäkki (Tilkka) on Folkhälsanin edessä.
Ma 4.9. klo 16.00 Suomi 100 -villasukkien jako
Ma 2.10. klo 16.00
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. Syksyn tapaamispäivät ovat 14.9., 12.10. ja
9.11. Tulevista aiheista saat tietoa tapaamisen yhteydessä
Kampissa tai piirin toimistosta puh. 050 441 4704.

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

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

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

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

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

VIRKISTYS
Maanantaitilaisuudet jatkuvat syksyllä syyskuussa.
Seuraavassa lehdessä tarkemmin
Katso myös piirin sivulta eri tapahtumat. Näihin
kaikkiin voit osallistua.
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KANTA-HELSINGIN SOTAVETERAANIT -kerho
KUNTOUTUS
Kanta-Helsingin jäsen, ota jalkahoitolähetettä varten ensin
yhteys Leif Markioon, puh. 0500 426 063.

Katso myös piirin sivulta eri tapahtumat. Näihin
kaikkiin voit osallistua.

HELSINGIN SOTAVETERAANIKUORO -kerho
YHDISTYSASIAT
Kuoron harjoitukset jatkuvat torstaisin klo 1112.30 Johannes församlingin seurakuntasalissa,
Korkeavuorenkatu 10 E, 2. kerros. Kevätkauden

esiintymisistä kerrotaan kuoron tiedotteissa.
Katso myös piirin sivulta eri tapahtumat. Näihin
kaikkiin voit osallistua.

VANTAAN SOTAVETERAANIT ry
YHDISTYSASIAT
Läntinen osasto
Kuukausikokoukset järjestetään taas syksyllä kuukauden
toisena tiistaina ja paikkana on jo tutuksi tullut Myyrmäen
kirkon takkahuone, Uomatie 1. Kokoukset alkavat
vanhaan tapaan klo 14.00. Kahvitarjoilu klo 13-14.
Johtoryhmä kokoontuu klo 12.30. Syksyn ensimmäinen
kokous on 12.9.
Itäinen osasto
Kuukausikokoukset järjestetään taas syksyllä kuukauden
toisena torstaina. Kokoukset pidetään edelleen Tikkurilan
seurakunnan Walkers-nuorisotilassa, Unikkotie 5 A, toinen
kerros. Sinne pääsee hissillä. Kahvitarjoilu klo 13-14.
Johtoryhmä kokoontuu tarvittaessa klo 12.30. Syksyn
ensimmäinen kokous on 14.9.
KUNTOUTUS
Kuntoutusvastaavana toimii Seppo Kuokkanen, puh.
040 525 0531.
Hieronta
Varsinaiset- ja puolisojäsenet saavat kaksi kertaa
45 minuutin hieronnan, jonka yhdistys maksaa.
Hierontaan hakeutuvan jäsenen on otettava ensin yhteys
kuntoutusvastaavaan. Hierontapaikkoja on vähän
lisätty, eli nyt voi tilata hoidon myös kotiin maksamalla
hoitajan 24 euron (per kerta), matkakustannukset
itse. Hoitolaitokset ja osoitteet voit tarkistaa Seppo
Kuokkaselta.
Jalkahoito
Yhdistyksemme 85 vuotta täyttäneet (synt. 1931 tai
vanhemmat), veteraanitunnusta vailla olevat jäsenet
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saavat vuodessa neljä enintään 50 euron arvoista jalkojen
perushoitoa. Asiasta on ensin sovittava kuntoutusvastaavan
kanssa. Mahdollisuus myös kotikäynteihin (kts. yllä
hieronnat).
Vantaan kaupungin palvelut
Kaupungin veteraaniasiain toimisto hoitaa Valtiokonttorin
rahoittaman tunnuksen omaavien veteraanien laitos-,
päivä- ja avokuntoutuksen. Näihin tarvitaan lääkärin
lähete. R-tunnuksen omaavat veteraanit saavat neljä 50
euron arvoista jalkahoitoa vuodessa. Näihin ei tarvita
lääkärin lähetettä, mutta jalkahoidosta on sovittava
kaupungin veteraaniasioita hoitavan henkilön kanssa puh
(09) 839 23 883 (Koivukylän sosiaali- ja terveysasema,
Karsikkokuja 15, 01360 Vantaa).
Kotiin vietävät avopalvelut
Valtio on varannut määrärahan rintamaveteraaneille
kotiin vietäviä avopalveluja varten. Tavoitteena on
monipuolisesti tukea veteraanien kotona selviytymistä.
Määrärahan käyttöön sovelletaan sosiaalihuoltolain
mukaista tarveharkintaa. Määrärahalla voidaan järjestää
mm. siivousta ja ikkunan pesua. Asiaa hoidetaan
kaupungin veteraaniasiain toimistossa
puh. (09) 839 23 883.
TAPAHTUMIA
29.9. Suomen Sotaveteraaniliitto ry 60 vuotta
klo 11.00 Hartaushetki ja seppeleen lasku Vantaan Pyhän
Laurin kirkon sankarihaudalla.
klo 13.00 Pääjuhla Helsingin messukeskuksessa.
Katso myös Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin
tiedotukset tästä lehdestä, niihin kaikkiin voit
osallistua.

Piirin vuosikokous
Pertti Laatikainen jatkaa
piirin puheenjohtajana
Piirin vuosikokous pidettiin torstaina
20.4. palvelutalo Folkhälsanissa. Lisämausteen kokoukseen toi toimittaja
Arman Alizad. Hän oli kuvaamassa
ja tekemässä haastatteluja ohjelmaansa
”Arman Pohjantähden alla – dokumenttisarja Suomesta ja suomalaisuudesta”.
Sarjan 10. jakso on omistettu sotaveteraaneille. Jaksossa Arman muistelee
niitä, joiden ansiosta juhlimme Suomen
100-vuotisitsenäisyyspäivää tänä vuonna.
Millaisilla uhrauksilla ja urheudella on
Suomi rakennettu, millaisiksi sotaveteraanit sen aikanaan haaveilivat. Jakso
esitetään 6.6.
Kokouksen alussa muistettiin ansioituneita jäseniä ja yhteistyökumppaneita.
Suomen Sotaveteraaniliiton kultainen
ansioristi luovutettiin Jaakko Estolalle, Harry Kuismalle, Ola Miettiselle,
Niilo Mikkoselle, Pia Angermalle ja
Vihtori Hyyröselle. Ansiomitalin saivat

Liisa Mustajärvi ja Pentti Perttula.
Helsingin Reserviupseeripiirin toiminnanjohtajaa Tomi Alajokea muistettiin
ansiomitalilla.
Varsinainen kokous eteni sutjakkaasti kokouksen puheenjohtajaksi valitun
Markku Weckman komennossa. Vuoden
2016 toimintakertomus ja tiliasiat hyväksyttiin yksimielisesti, samoin vuoden
2017 toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Piirin keskeisenä toimintana tänä vuonna
on edunvalvonta, yhteistyö kaupunkien
kanssa sekä veteraanien, puolisoiden ja
leskien tukitoiminta.
Myös henkilövalinnat tehtiin yksimielisesti. Prikaatikenraali evp Pertti
Laatikainen valittiin piirin puheenjohtajaksi. Hallituksen valittiin Kaija
Uuksulainen, Usko Puustinen, Yrjö
Viitasaari, Marko Maaluoto, Hannu
Saloniemi, Eino Luostarinen, Irma
Lähdesmäki, Paul Voss, Matti Passi
ja Hans Gabrielsson. Hallituksessa on
vielä neljä rintamatunnuksen omaavaa
jäsentä. Vuosikokouksen jälkeen pidetys-

Pertti Laatikainen valittiin yksimielisesti toiselle puheenjohtajavuodelleen.
sä hallituksen järjestäytymiskokouksessa
Usko Puustinen ja Matti Passi valittiin
varapuheenjohtajiksi.

Vuosikokoukseen saapui lähes 50 piirin ja jäsenyhdistysten jäsentä päättämään tärkeistä asioista.
Kuva Mati Blumfeldt.
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Viihteellinen Rosvopaistitapahtuma
Oulunkylän Kuntoutussairaalan alueella
Perjantaina 2.6.
Ohjelma
Klo 12.00 Munkkikahvitarjoilu
Klo 13.00 Viihteellinen ohjelma
n. Klo 14.30 Ruokailu
Kuljetukset
Klo 11.30 Helsinki, Mannerheiminaukio
Klo 11.30 Espoo, Hotelli Gardenin edestä
Klo 11.15 Vantaa, Hotelli Vantaan edestä, reittiä
uimahalli - Martinlaakson asema - Myyrmäen asema
Paluukuljetukset tilaisuuden jälkeen noin klo 15.30.
Kuljetuksiin on ilmoittauduttava 25.5. mennessä puh. 050 4414 704 (ma-to klo 9-12)

KUTSU UUDENMAAN
VETERAANIEN KIRKKOPÄIVÄÄN
”Jumala ompi linnamme”
Veteraanien ja läheisten Seutukunnallista
kirkkopäivään vietetään
Tuusulan kirkossa lauantaina 16.9.
Ohjelma
Messu 11.00. Messussa saarnaa rovasti
Jaakko Simojoki.
Päiväjuhla heti messun jälkeen. Päiväjuhlassa juhlapuhe professori Reijo Pajamo:
Sodanajan virret.
Lounasruokailu ja kahvit päiväjuhlan jälkeen Ravintola Gustavelundissa.
Tilaisuudessa toivotaan käytettävän kunniamerkkejä.
Kuljetus lähtee Marskin patsaalta klo 10.00 Ilmoittautuminen tulee tehdä piirin toimistoon
puh. 050 441 4704 viimeistään keskiviikkona 30.8. Katso erillinen ilmoitus lehdestä.
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ESPOON SOTAVETERAANIT ry
Ukonvaaja 4, 02130 Espoo, puh (09) 452 5721
www.espoonsotaveteraanit.fi
Toimisto on avoinna ma–to klo 9–14.

Arvoisat veteraanit!
Hyvät yhdistyksemme jäsenet!
Tärkein kokoontumispaikkamme Tapiolassa on nyt uusissa tiloissa. Vaikka
talo on vanha, ovat tilat remontin jälkeen
uuden veroiset. Valistusjaoston esitelmät
ja osa naisjaoston tapahtumista pidetään
uudessa valoisassa palvelukeskuksessa,
jossa yhdistyksen johdon, naisjaoston
ja kulttuurijaoston suulliset tiedotukset
jäsenille annetaan. Kun palvelukeskus tarjoaa edelleen tuttuun tapaan
veteraaneille edullisen lounaan, on se
tapaamispaikkana meille kaikille mitä
parhain. Toivon kaikkien kerääntyvän
sinne keskustelemaan ja kuuntelemaan
”maanantai-esitelmiä”. Syksyn ohjelma
on jo valmis ja korkeatasoiset esitelmöitsijät vierailevat taas luonamme.
Suomen 100-vuotisjuhlavuosi sisältää
monia arvokkaita tapahtumia ja erilaisia
tilaisuuksia. Kulttuurijaosto on koonnut
tärkeimmät tapahtumat tiedotteeseen, joka
lähetettiin kaikille tammi-helmikuussa.
Espoon Sotaveteraaneille merkittävin oma

tilaisuus on Suomen Sotaveteraaniliiton
60-vuotisjuhlapäivä 29.09, jolloin klo 11
alkaen on seppeleen lasku Tuomiokirkon
sankarihaudalla ja lounas seurakuntatalolla seppeleen laskun jälkeen. Tilaisuuden ohjelma ja kuljetusjärjestelyt on
seuraavassa numerossa (3/17) olevassa
ilmoituksessa. Jokainen sotaveteraani on
tilaisuudessa kunniavieras.
Espoon Sotaveteraanit yhdessä Espoon
Kulttuurisäätiön ja Espoon Kaupungin
kanssa järjestää kirjoituskilpailun Espoon,
Kirkkonummen ja Kauniaisten lukioiden
2. luokan oppilaille syys-lokakuun aikana.
Aihe liittyy Suomen juhlavuoteen ja itsenäisyyteen. Parhaat julkaistaan järjestäjien
toimesta ja palkitaan stipendein. Tällöin
veteraani-ikäluokalla on mahdollisuus
vertailla omien ja nykynuorison asenteita
keskenään.
Jälleen yksi talvikausi on takana.
Toivotan kaikille yhdistyksen jäsenille
leppoisia kesäpäiviä ja reipasta mieltä.

Yrjö Viitasaari
puheenjohtaja

Toimistonhoitaja on kesälomalla 17.7.–12.8. HYVÄÄ KESÄÄ!

Espoon Sotaveteraanit ry:n naisjaosto
Aira Samulinin luona
Espoon sotaveteraanit ry:n naisjaosto
vieraili maaliskuussa Aira Samulinin kauniissa kaupunkikodissa Bulevardilla. Vanha
kerrostalohuoneisto oli viehättävä leveine
ikkunalautoineen, kauniine ikkunoineen
ja antiikkitavaroineen. Kuulimme iloisia
ja surullisiakin tarinoita Airan vaihderikkaasta elämästä. Hän oli juuri täyttänyt
90 vuotta ja maljakoissa oli runsaasti jo
vähän kuivahtaneita ruusuja. Takan päällä
kunniapaikalla komeilivat upeat ruusut
Saulilta ja Jenniltä. Mukavaa jutustelua
piisasi aiheesta kun aiheesta. Yhteisiä
tuttujakin löytyi.
Erityistä mielenkiintoa herätti pieni

turvalaite pöydällä. Se rekisteröi kaikki
tavallisuudesta poikkeavat liikkeet tai
liikkumattomuuden. Näistä menee heti
tieto vartiointikeskukseen sekä omaisille.
Yhteys tapahtuu puhelinsovelluksen kautta.
Esimerkkinä Aira kertoi, että lapsenlapsi
oli soittanut Meksikosta ja sanonut, että
näin puhelimesta, että olet jo herännyt, niin
uskalsin soittaa. Tällaisen laitteen asennus
maksaa muutaman satasen ja palvelu noin
50 euroa kuussa. Jos tällaisen systeemin
kautta vanhus voi elää turvallisesti omassa
kodissaan niin mikäs sen mukavampaa,
päätteli Aira Samulin.
Kuva ja teksti Liisa Sihtola

Kuvassa vasemmalta Taimi Putkonen, Anna-Liisa Laurila ja Aira Samulin.
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ESPOON SOTAVETERAANIT ry
TOIMINTARYHMÄT
Kuoron harjoitukset ovat perjantaisin klo 16.00-18.30
Haukilahden palvelukeskus.
Lentopallo: Tapiolan palloiluhalli maanantaisin ja torstaisin 10.0011.30, Riitta Raukko.
Ilma-aseammunta: Tuulimäen ampumahalli maanantaisin 13.0014.00, torstaisin 12.00-13.00, Aulis Lintunen puh. (09) 803 1210.
Petankki: Tuulimäen liikuntahalli torstaisin 10.30-12.00, Tauno
Lopperi puh. 040 7364 285.
Toimintaryhmät kokoontuvat koko vuoden kesäkuukausia
lukuun ottamatta. Lisäksi keväällä ja syksyllä järjestetään
ulkoilutapahtumia.

TOIMINTAKALENTERI
TOUKOKUU
Su 21.5. klo 10.45. Kaatuneiden muistopäivä, seppelten lasku,
kaksikielinen sanajumalanpalvelus, kahvit SRK-talolla. KI
Ke 31.5. Opastettu käynti Hietaniemen hautausmaan
taiteilijakukkulalla oppaana Aulikki Akaan-Penttilä. Lounas
ravintola Perhossa. Bussikuljetus Tapiola Gardenin edestä klo
11.00, katso erillinen ilmoitus ja Länsiväylä. Ilmoittautuminen
19.5. mennessä Liisa Sihtola puh. 0500 801 510. NA
KESÄKUU
To 8.6. Virkistyspäivä Palstarinteellä. Bussikuljetus ja pientä
palaa.
Reitti; Tapiola Garden 9.00 - Leppävaara 9.15 - Karakallio 9.20 Viherlaakso - Palstarinne. Bussilla tulijat ilmoittautuminen Pertti
Sirén puh. 044 030 3142. Muut ilmoittautuminen Vilho Åkerlund

puh. (09) 863 8442 tai 050 303 0712. PT, SO
Pe 23.6. Juhannuksen vastaanotto Palstarinteellä. Hoitokunta
HEINÄKUU
To 13.7. Virkistyspäivä Palstarinteellä. Bussikuljetus ja pientä
palaa.
Reitti; Tapiola Garden 9.00 - Leppävaara 9.15 - Karakallio 9.20 Viherlaakso – Palstarinne. Bussilla tulijat ilmoittautuminen Pertti
Sirén puh. 044 030 3142. Muut ilmoittautuminen Vilho Åkerlund
puh. (09) 863 8442 tai 050 303 0712. PT, SO
La 29.7. Virkistyspäivä Palstarinteellä. Hoitokunta
ELOKUU
To 10.8. Ohjelmallinen kesäjuhla Palstarinteellä. Linja-auto
kuljetus Tapiola Gardenin edestä klo 10.00. Kahvitarjoilu. PT, SO
To 24.8. Virkistyspäivä Palstarinteellä. Bussikuljetus ja pientä
palaa.
Reitti; Tapiola Garden 9.00 - Leppävaara 9.15 - Karakallio 9.20 Viherlaakso – Palstarinne. Bussilla tulijat ilmoittautuminen Pertti
Sirén puh. 044 030 3142. Muut ilmoittautuminen Vilho Åkerlund
puh. (09) 863 8442 tai 050 303 0712. PT, SO
Valatilaisuus Upinniemessä, aika avoin
SYYSKUU
Ma 4.9. klo 14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. Ft
kirjailija Lasse Lehtinen – Mannerheimin ritarit
Ti 12.9. klo 12.30 Veteraanitapaaminen Palvelukeskuksessa. KI
To 21.9. Syystalkoot Palstarinteellä ja PT:n syyskokous.
Hoitokunta, PT
KI = Kirkkonummi, NA = Naisjaosto, PT = Pohjoinen
toimintajaosto, SO = Sosiaalijaosto

SUOMI LENTÄÄ
9.6. Helsingin edustalla
Näyttäviä ilmailuaiheisia tempauksia Ilmailumuseon järjestämänä
Lisätietoja ja varaukset 30.5. mennessä
Kaija Inberg 050 365 2300

KYLPYLÄKUNTOUTUS VIIMSI SPA:SSA
VIROSSA 17.–23.9.
Ilmoittautumiset 15.8. mennessä
Helena Luukkoselle, puh. 050 593 3751 tai
helena.luukkonen@elisanet.fi

Sotaveteraaniliiton juhlavuoden
seppeleenlasku
29.9. klo 11.00
Tuomiokirkkoseurakunnan sankarihaudoilla.
Bussikuljetus Gardenin edestä.
Lähemmin lehdessä 3/2017.

ANNI BLOMQVIST – LASSE MÅRTENSON
Seppo Parkkinen – Maija Vilkkumaa
MYRSKYLUODON MAIJA
Kotimainen suurmusikaali
torstaina 9.11. klo 13
Myrskyluodon Maija juhlistaa sekä 50-vuotiasta
teatteritaloa että Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä. Myrskyluodon Maija kuvaa suomalaisen
naisen elämää ja itsenäistymistä 1800-luvun
Ahvenanmaalla, Myskyluodon saarella.
Lasse Mårtensonin unohtumaton musiikki
kuullaan nyt ensimmäistä kertaa näyttämöllä.
HINTA: 75 € eläkeläisiltä ja sotaveteraaneilta
Varaukset viimeistään 9.10.
Eeva Kalin puh. 040 756 8219

Espoon sotaveteraanit ry:n naisjaosto järjestää
KEVÄTRETKEN keskiviikkona 31.5.
Hietaniemen hautausmaalle
Taitelijakukkulalle.
Siellä on oppaana Aulikki Akaan-Penttilä. Bussikuljetus Tapiolan Gardenin edestä klo 11.00.
Lounas ravintola Perhossa. Paluukuljetus noin
klo 14.30.
Vapaa pääsy. Ilmoittautumiset 19.5. mennessä
Liisa Sihtolalle puh. 0500 801 510. Tervetuloa!
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ESPOON SOTAVETERAANIT ry
Espoon Sotaveteraanit ry:n tukimuodot 2017
Kuntoutusneuvoja Pertti Sirén, puh. 044 030 3142
Korvausanomukset Helena Luukkonen, Puolikuu 5 B 13, 02210 ESPOO puh. 050 593 3751
Tukimuodot ja tukiin oikeutetut
Fysikaalinen avokuntoutus: Lääkärin lähetteellä saadusta avokuntoutuksesta korvataan tunnuksen RS, RP ja MR
omaaville sotaveteraaneille käytettävissä olevan määrärahan sallimissa rajoissa. Itse maksetusta laskusta tulee selvitä
Kelan taksojen mukainen korvaus. Jäännössummasta voi tehdä korvausanomuksen ja postittaa sen sosiaalijaoston rahastonhoitajalle Helena Luukkoselle ylempänä annettuun osoitteeseen.
Ilman lääkärin lähetettä saadun avokuntoutuslaskun loppusummasta vähennetään oletettua Kela-korvausta 10%:ia.
Lääkekorvaukset: Tarkoitukseen on varattu määräraha, mikä marras-joulukuussa 2017 jaetaan niiden RS, RP ja MR
veteraanijäsenten kesken, joille Kansaneläkelaitos ilmoittaa kirjeellään vuoden 2017 aikana lääkkeistä maksetun omavastuun täyttyneen.
Merkitkää pankkitilinne numero korvaushakemuksiinne!
Siivous- ym. avustajatoiminta
RS, RP, MR: Kun veteraani on käyttänyt kokonaan Espoon kaupungin välittämät, valtion myöntämät
kotona selviytymiseen tarkoitetut tuet, voivat Espoossa ja Kauniaisissa asuvat veteraanijäsenemme
saada 4 kpl/vuosi yhdistyksen samaan tarkoitukseen myönnettäviä 40 €:n arvoisia maksusitoumuksia.
Puolisojäsenet (PJ): saavat 4 kpl/vuosi 40 €:n arvoisia maksusitoumuksia käytettäväksi jalkahoitoihin tai hierontoihin.
Perheen leskijäsenet (PLJ): saavat 10 kpl/vuosi 40 €:n arvoisia maksusitoumuksia käytettäväksi oman harkintansa
mukaan siivouspalveluun, jalkahoitoihin tai hierontoihin.
Tilaukset: Kristiina Haukilahti puh. (09) 452 5721, ma - to klo 9.00–14.00.
Lue ja säilytä maksusitoumusten käyttöohjeet!

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

Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry:n yhteystiedot löydät piirin sivulta!
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Kansallinen veteraanipäivä Helsingissä
Helsingin veteraanipäivän vietto aloitettiin aamulla Mannerheimin aukiolla.
Veteraani- ja maanpuolustusjärjestöjen
lippulinnan järjestyttyä ja Kaartin Soittokunnan soitettua alkumusiikin laskettiin
seppele Marsalkka Mannerheimin patsaalle. Sotilaspastori Suvi Kouri puheensa
lopuksi lähetti seppelepartion Hietaniemen sankarihautausmaalle.
Helsingin kaupunki tarjosi veteraa-

nipäivän juhlakahvit kaupungintalon
juhlasalin lämpiössä. Varsinainen juhla
järjestettiin kaupungintalon juhlasalissa.
Ylipormestari Jussi Pajusen puheen jälkeen palkittiin sotaveteraaneja Suomen
Valkoisen Ruusun I luokan mitalilla.
Eversti Ahti Kurvinen esitti veteraaneille
puolustusvoimien tervehdyksen. Musiikista vastasi Antti Lipponen ja the Jags
-orkesteri. Musiikki koostui veteraanien

nuoruusvuosien suosikkimusiikista. Helsingin saksalaisen koulun suomenkielinen
ensimmäisen ja neljännen luokan kuoro
esitti ”Uudet vanhat laulut”. Etu-Töölön
lukion oppilas Sanni Lipponen toi juhlaan
nuorten tervehdyksen. Juhla päätettiin
yhteislauluna esitettyyn Sillanpäänä
marssilauluun.

Sotilaspastori Suvi Kourin puhe
Huhtikuun 27. päivä 1945 on jäänyt
Suomen Puolustusvoimien viimeiseksi
sotapäiväksi. Tänään vietämme samalla
päivämäärällä Kansallista veteraanipäivää. Edustan itse sitä sukupolvea, jonka
isovanhemmat ovat kokeneet sodan ja
sen jälkeisen jälleenrakentamisen ajan.
Tänään muistamme sitä arvokasta työtä,
joita te, sotaveteraanit olette maamme
puolesta tehneet. Muistamme niitä kalliita
uhreja, jotka maamme ja rauhan puolesta
annettiin.
Tänään olemme kiitollisia, että saamme elää maassa, jossa on rauha. Turva
ja rauha eivät kuitenkaan ole itsestäänselvyys tai pysyvä olotila. Niiden eteen
on tehtävä edelleen rajusti töitä. Pääkaupunkiseudun joukon, Kaartin jääkärirykmentin, yksi tärkeimmistä tehtävistä on
vartioida ja suojata kohteita eri puolilla
pääkaupunkiseutua - niin sodan kuin
rauhankin aikana.
Se, että jotain kohdetta vartioidaan,
tarkoittaa sitä, että se kohde on jollain
tavalla merkittävä tai tärkeä. Kohdetta
halutaan suojella, siinä on jotain meille
arvokasta. Jos ajatellaan esimerkiksi pääkaupunkiamme, Helsinkiä, täällä sijaitsevat yhteiskunnan päättävät elimet sekä
monet muut tärkeät toiminnot. Lisäksi se
on monelle meistä rakas kaupunki, joka
edustaa kotia, turvaa, läheisiä ihmisiä

Suvi Kouri lähetti seppelepartion suorittamaan tehtäväänsä.
sekä tuttuja, tärkeitä paikkoja. Uskon,
että nämä asiat olivat niitä, joita myös
sodissamme niin eturintamalla kuin
kotirintamalla taistelleet ja työtä tehneet
halusivat suojella ja varjella.Jokaisen
meistä tehtävä on suojella ja vartioida
niitä asioita, ihmisiä, paikkoja ja arvoja,
jotka ovat meille tärkeitä. Toisaalta myös
jokainen meistä ansaitsee olla turvassa.
Ja jos tuo turva on uhattuna, tarvitsemme yhteiskunnan ja muiden ihmisten

suojelua.
Tänään me kiitämme Jumalaa menneistä sukupolvista, jotka ovat työllään
ja uhrauksillaan rakentaneet tätä maata.
Jumalan avulla ja voimalla rakennamme
edelleen maata, jossa on turvallista ja
hyvä elää.
Seppelpartiot! Menkää nyt toteuttamaan teille uskottua tehtävää! Siunatkoon
ja varjelkoon teitä ja meitä kaikkia kaikkivaltias ja armollinen Jumala. Aamen.

Suomi 100 vuotta, kiitoksia veteraanit!
Vallilan Takomo Oy Punkka

Malmin Fysioterapia Ky

K- Supermarket Mankkaa

Fysikaalinen Hoitolaitos Hannu&Pekka

Matinkylän Huolto Oy

Alfa Laval Nordic Oy

Cojot Oy

IF Vahinkovakuutus Oyj
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Hietaniemessä seppeleet laskettiin Sankariristille ja Marsalkka Mannerheimin hautapaadelle. Kuva Jarmo Ruhanen.

Sanni Lipposen tervehdys
Arvoisat sotiemme veteraanit ja muu
juhlaväki,
Minä olen Sanni Lipponen, toisen vuoden opiskelija Etu-Töölön lukiosta. On
kunnia tavata Teitä veteraaneja ja saada
kiittää Teitä henkilökohtaisesti.

Koulumme käytävällä on kolme suurta
marmorista taulua. Niihin on kirjoitettu
viisikymmentä nimeä. Nämä sotilaat
kaatuivat isänmaan puolesta talvi- ja jatkosodassa. Lisäksi koulumme on toiminut
sotasairaalana sotavuosina. On kiitolli-

suutta ja ihmetystä herättävää ajatella,
mitä meidän ikäisemme nuoret miehet
sekä naiset ovat joutuneet kestämään ja
kokemaan Suomea puolustaessaan.
Suomi 100 juhlavuonna on erityisen
tärkeää muistaa veteraaneja, Titä, jotka
olette oman henkenne uhalla puolustaneet maamme itsenäisyyttä. Ilman
teidän rohkeuttanne ja yhdessä työskentelemisen taitoanne, emme voisi tänä
vuonna viettää Suomen itsenäisyyden
100-vuotisjuhlaa.
Te veteraanit, jos ketkään, ymmärrätte,
miten tärkeitä asioita ovat vapaus, itsenäisyys ja rauha. Meille ne ovat itsestään
selviä asioita, mutta te olette taistelleet
niiden puolesta.
Sodan jälkeinen jälleenrakennus tuli
myös teidän veteraanien harteille. Me
nuoremmat polvet voimme opiskella maailman parhaimmassa koulujärjestelmässä
ja siirtyä työelämään demokraattisen
hyvinvointivaltion kansalaisina. Meidän
velvollisuutemme on säilyttää ja viedä
eteenpäin Suomea.
Kiitos siitä, että te olitte valmiita uhraamaan oman elämänne, jotta meillä olisi
hyvä elää. Tätä teidän perintöänne ei tule
unohtaa, sitä tulee kunnioittaa.

Sanni Lipponen toi juhlaan nuorten tervehdyksen. Kuva Reijo Forssander.
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Näkö – aisteista tärkein
Päivittäisten toimintojen onnistuminen
perustuu näköaistiimme. Näön heikentyminen hankaloittaa arjen pärjäämistä
sekä huonontaa elämänlaatua ja yleistä
terveydentilaa. Merkittävä osa suomalaisista kärsii näkemisen ongelmista. Määrä
kasvaa väestön ikääntyessä. Yleisimmin
näkövamman aiheuttaa ikääntyneiden
makuladegeneraatio, perinteiset verkkokalvorappeumat tai näköratojen viat,
mutta näön heikkenemistä aiheuttavat
myös harmaakaihi ja glaukooma.
Näkemisen ongelmat ilmenevät eri
tavoin. Tarkan näön heikentyessä henkilö
ei välttämättä näe lukea, mutta kykenee
liikkumaan verraten hyvin. Tilanne voi
olla myös toisin päin: jäljellä olevan
tarkan näön avulla hän näkee kirjan
tekstin, mutta liikkuminen voi olla vaikeaa. Joskus henkilö häikäistyy helposti
aurinkoisena päivänä tai kärsii heikosta
hämäränäöstä.

Kostea ikärappeuma
Keskeisiä oireita kosteassa ikärappeumassa (AMD) ovat äkillisesti tai viikkojen aikana tapahtuva näöntarkkuuden
heikkeneminen ja kuvien vääristyminen. Näkökentän keskelle voi ilmaantua
tummia alueita tai suorat viivat voivat
vääristyä. Elämäntapojen terveellisyys,
taudin varhainen toteaminen ja hoitojen
aloittaminen ajoissa ovat ensisijaisia
ikärappeuman hoidossa. Diagnostiikka
perustuu näöntarkkuuden määrittämiseen,
biomikroskopiaan, silmänpohjakuvaan
ja valokerroskuvaukseen. Hoitomuotona
käytetään lasiaiseen pistoksina annosteltavaa verisuonikasvutekijöiden estäjää.

Harmaakaihi
Harmaakaihi on yleinen ikääntyneen
väestön silmäsairaus. Yli 70 prosentilla
yli 85-vuotiaista länsimaalaisista on kaihimuutoksia. Kaihin sumentama mykiö
eli linssi läpäisee valoa huonosti. Ainoa
hoitomuoto on leikkaus, joka suoritetaan
päiväkirurgisena toimenpiteenä paikallispuudutuksessa. Tällöin samentunut
mykiö poistetaan ja tilalle asennetaan
keinomykiö.

Glaukooma
Glaukooma on näköhermoa vauri-
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oittava sairaus. Suomessa glaukoomaa
sairastaa noin 80 000 ihmistä. Usein
glaukooman aiheuttaa kohonnut silmän
sisäinen paine. Kuitenkin noin puolella glaukoomapotilaista silmänpaine on
normaali (10–21 mmHg eli elohopeamillimetriä). Vastaavasti osalla potilaista
silmänpaine voi olla koholla ilman glaukoomalle tyypillisiä vaurioita.
Alkuvaiheen glaukooma on usein
oireeton ja tauti saatetaan havaita sattumalöydöksenä silmälääkärin vastaanotolla. Kuten kaikkia silmäsairauksia,
myös glaukoomaa hoidetaan ja seurataan
Käypä Hoito -suositusten mukaisesti.
Hoito ja suunnittelu räätälöidään aina
yksilöllisesti.

Kuntoutus
Joskus silmäsairaus aiheuttaa pysyvän
ja korjaamattoman vaurion. Coronarian
silmähenkilökunta ohjaa heikkonäköisyydestä kärsivää henkilöä hyödyntämään jäljellä olevaa näköä. Optometristit
suorittavat kattavan näöntutkimuksen ja
määrittävät silmien taittovirheen mahdollisia silmälaseja varten. Kuntouttavalla
työotteella tarkoitetaan, että henkilöä
kannustetaan hyödyntämään aistejaan
ja näkemisen apuvälineitä arkeen sopeutumisessa silloin, kun silmälasit eivät
yksin riitä.
Silmälääkärimme tekevät tarvittaessa lähetteen apuvälineyksikköön, jossa
henkilölle tarjotaan muun muassa optisia
ja tietoteknisiä apuvälineitä tekstin lukemiseen ja kuunteluun. Lääkinnällisestä
kuntoutuksesta vastaa julkinen terveydenhuolto.

Coronaria Tilkan
Silmäsairaala

Olemme Suomen suurin yksityinen
silmänpohjan ikärappeuman diagnostiikkaan, hoitoon ja seurantaan erikoistunut
yksikkö, jossa potilas saa ripeästi yksilöllisen arvion silmän terveydentilasta
sekä tarvittavasta hoidosta. Sairaalamme palveluvalikoimaan kuuluvat myös
kaihileikkaukset niin yksityisasiakkaille
kuin HUS:n palveluseteliasiakkaille.
Lisäksi glaukooman tutkimus ja hoito
ovat yksi Coronaria Tilkan Silmäsairaalan erityisosaamisalue. Ammattitaitoiset
silmälääkärit kartoittavat sairastumisriskit
vastaanotolla ja kaikki tarvittavat lisätutkimukset tehdään saman katon alla.
100-vuotiaan Suomen kunniaksi Coronaria Tilkan Silmäsairaala tarjoaa
sotaveteraaneille sairaalaoptometristin
silmätutkimukset ilmaiseksi koko vuoden 2017 ajan. Silmätutkimus sisältää
näöntarkastuksen, silmälasireseptin,
silmänpainemittauksen, silmänpohjakuvat sekä lääkärin lausunnon kuvista.
Tutkimuksen kesto on 45 minuuttia.
Etuuden arvo on 101,50€.
Heli Korpela
optometristi, sairaanhoitajaopiskelija

Coronaria
Tilkan Silmäsairaala
Mannerheimintie 164, 1. krs
00300 Helsinki
020 780 6314
www.tilkansilmasairaala.fi

SUOMI 100 V
KIITOKSIA VETERAANIT
SV Vacuumservice Oy
PL 182, 00511 Helsinki
Puh. 09 7745 530
info@vacuumservice.fi

Joustavaa painopalvelua
- nopeasti ja edullisesti!
Painotalo Trinket Oy Hyttitie 4 B, 00700 Helsinki | Puh. (09) 350 90 700 | www.trinket.ﬁ

Lavakuljetus J.W. Helenius
Puh. 0400 423 050
Helsinki
www.lavakuljetushelenius.fi

QRUGLFPHGFRP¿

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

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

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

ERIKOISHAMMASTEKNIKON PALVELUT

Botta toivottaa tervetulleeksi
juhlavuonna 2017
www.ostrobotnia.com
Museokatu 10

Herttoniemen Seurakunta

Sun Chemical Oy

Tekniikan edistämissäätiö TES
www.tekniikanedistamissaatio.fi

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

Henki-Fennia
Televisiotie 1, 00240 Helsinki

Iskostie 4, 01600 Vantaa, puh. (09) 563 1500

JT-fysioterapia t:mi Juho Tuominen
Ounasvaarantie 7 B, 00970 H:KI
puh. 0400 866 997
www.jtfysio.fi
jtfysio@welho.com

29

PÄHKINÖIDEN
RATKAISUA

Vänrikki

Mielosen
probleema
Mukavasti tuo aurinko jo lämmittää vanhan
vänrikin kolottavia luita, kun istun lasikatetulla parvekkeella mielipuuhani kanssa, eli
katsellen vanhoja valokuvia. Isältäni on niitä
jäänyt melkoinen määrä ja mikä on mukavaa,
niin löytyy myös isoisäni kuvia. Erään löytämäni ja minulle kuvauskohteena vieraan
paikan taakse isoisäni oli vain kirjoittanut,
että ”Puutalon takana olevan taaimmaisen
kivitalon vintissä, piilottelin itseäni ryssän
santarmeilta”. Ei siis vuosilukua tai sitä,
mistä tämä kuva on otettu?
Rakkaat veteraanisisaret ja -veljet, mikäli
Te tiedätte tuon kohteen, niin lähettäkää
minulle vastaus.






 
 
 

Vastaukset

Lähetä ratkaisusi tämän numeron tehtäviin
piirin toimistoon 20.8. mennessä, osoitteella
Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri, Mannerheimintie 93 A, 00270 Helsinki. Arvomme
oikein vastanneiden kesken lahjakortit.

Voittajat

Onnetar suosi lehdessä 1/2017 olleiden pähkinöiden osalta seuraavia; Sudokussa Helka
Kurkea ja Mielosen osalta Pirkko Heimoa.
Kuvassa oli Vanhan kirkon puistossa oleva
Vapaussodassa Helsingin valtauksessa kaatuneiden valkoisten hautamuistomerkki.
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LOT TA
SVÄRD
SÄÄTIÖ

TURVALLISTA JA VIIHTYISÄÄ
ASUMISTA

PALVELUTALO CECILIASSA
Vuosaaressa sijaitseva HelsinkiMission palvelutalo Cecilia
tarjoaa seniorille turvallisen kodin, seuraa ja monipuolista
vapaa-ajanohjelmaa. Metroasemalle on vain 300 m.

LOTTAMUSEO
KUNTOUTUSTA
VUOKRA-ASUNTOJA
AVUSTUSTOIMINTAA

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

www.lottamuseo.fi
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yhteiset tilat sekä ruokaravintola.
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Cecilia Hoiva tarjoaa hoivapalveluja asukkaiden tarpeiden
mukaan. Nyt useita asuntoja vapaana.
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Tasavallan presidentti Sauli Niinistö
Kansallisen veteraanipäivän
valtakunnallisessa juhlassa
Lahdessa 27.4.
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