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Apua napin painalluksella:
Stellan turvapuhelinpalvelut
K

un arkeen kaipaa lisää
luottamusta ja turvan
tuntua, apu löytyy Stellalta.
Stellan turvapuhelimella
voi ottaa yhteyden Stellan
omaan hälytyskeskukseen,
jossa koulutetut ja kokeneet
päivystäjät vastaavat puheluihin vuoden ympäri mihin
kellonaikaan tahansa.
– Keskuksen päivystäjät
ovat terveydenhoitoalan tai
muun soveltuvan koulutuksen saaneita ammattilaisia,
joilla on kokemusta riskiarvion tekemisestä, kertoo
Stellan palvelupäällikkö
Johanna Kovanen.
Stellan turvapuhelimella
on asiakkaita jo yli 180 kunnassa ympäri Suomea, ja
hälytyskeskuksessa vasta-
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taan vuosittain yli miljoonaan puheluun.
– Asiakkaamme voivat
soittaa meille yhtä nappia
painamalla milloin vain kaikissa terveyteen liittyvissä
asioissa. Päivystäjät auttavat asiakasta mielellään
ja arvioivat tilanteet aina
ammattilaisen ottein.

Päivystäjä voi lähettää
paikalle auttajan, joka pääkaupunkiseudulla on Stellan
oma, koulutettu turva-auttaja tai muu asiakkaan
ennakkoon toivoma taho,
esimerkiksi omainen.
– Me autamme kiireettömissä ja lääkkeettömissä
tehtävissä. Kiireellisissä

Stellan turvapuhelinpalvelut

y
y
y
y

Päivystys kellon ympäri vuoden jokaisena päivänä
Yli miljoona vastattua puhelua vuonna 2018
Asiakkaita yli 180 kunnassa ympäri Suomea
Ainoa Finanssiala ry:n sertiﬁoima yksityinen
terveyspalvelujen hälytyskeskus Suomessa

Ota yhteyttä!

010 408 8117 tai stella.ﬁ

tapauksissa päivystäjä
auttaa soittajaa tekemään
hälytyksen 112:een tai tekee
sen soittajan puolesta itse,
sanoo Johanna Kovanen.
Jos kaipaa turvaa myös
kodin ulkopuolella liikkumiseen, kannattaa turvapuhelimeksi valita paikantava
turvakello. Se on tyylikäs
rannekello, joka toimii
sekä turvapuhelimena että
GPS-paikannuslaitteena.
– Turvakello sopii hyvin
esimerkiksi luonnossa
liikkuvalle ikäihmiselle tai
muistisairaalle, sillä se voi
tehdä hälytyksen ennalta
rajatun alueen ylittämisestä
omaisellekin automaattisesti, ja omainenkin voi
soittaa turvakelloon.Ŷ
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On aika muistaa

Sisältö

Tämän vuoden veteraanipäivän valtakunnallista pääjuhlaa vietettiin 27.4. Kuopiossa teemalla ”On aika muistaa”. Samalla teemalla ympäri Suomen kokoonnuttiin paikallisiin veteraanipäivän tilaisuuksiin. Teema puhuttelee meitä monella
tasolla ja tavalla. On muistettava vielä joukossamme olevia itsenäisyytemme
puolesta raskaan taakan kantaneita. On muistettava mitä uhrauksia veteraanimme
ovat antaneet tämän maan itsenäisyyden ja jälleenrakentamisen eteen.
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Kansi
Lauttasaaressa sijaitsevan
englanninkielisen lasten
päiväkoti Playschoolin lapset
halusivat muistaa veteraaneja
Veteraanipäivän kortilla. Kannessa
on osa lasten piirtämistä korteista.

Veteraaneja elää joukossamme vielä hieman alla 10.000 ja pääkaupunkiseudulla
lähes 1.500. Heidän vanhuudenturvansa vaativin ja raskain vaihe on meneillään.
Valtiovallalla on erityisvastuu sotaveteraanien kuntoutuksesta ja avopalveluista.
Kuntoutuslain muutos, jolla kaikille veteraaneille turvataan samantasoiset kotiin
vietävät palvelut, tulee voimaan 1.11.2019. Palvelut tulevat lakisääteisiksi,
jolloin valtion on osoitettava niihin tarvetta vastaava rahoitus. Vastuu on nyt
kunnilla. Kunnat vastaavat palveluiden järjestämisestä. Veteraanille on tehtävä
palvelutarpeen kartoitus ja palvelusuunnitelma. Tämän perusteella veteraani
on oikeutettu tarvittaviin palveluihin. Enää ei voida veteraanille asettaa
euromääräisiä tai kertakohtaisia rajoitteita. Marraskuun alkuun on aikaa ja joka
päivä joukostamme poistuu veteraaneja. Kuntien on nyt panostettava asiaan ja
saatava nopeasti palvelut vaaditulle tasolle. Tämä on eduskunnan ja kansalaisten
yhtenäinen tahto.
On aika muistaa mitä veteraanit ja koko sodan ajan sukupolvi ovat kokeneet
ja uhranneet. On tärkeää, että tiedämme mikä hinta Suomen itsenäisyydestä ja
jälleenrakentamisesta on maksettu. Veteraaniperinne ei ole veteraanijärjestöjen
ja veteraanien perinnejärjestöjen omaisuutta. Se on koko yhteiskunnan omaa.
Veteraanien perinnettä saavat vaalia muutkin järjestöt. Tästä lehdestä voimme
lukea miten Lions Clubit, koulut, päiväkodit, puolustusvoimat ja kunnat ovat
osaltaan vaalineet perinnettä.
Kunnilla on Kansallisen veteraanipäivän osalta keskeinen vastuu. Veteraanipäivästä on tehtävä koko kunnan ja kuntalaisten yhteinen kansalaisjuhla, jossa
nuorilla on riittävästi vastuuta. Helsingin juhlassa lukiolainen Siiri Varis totesi
tervehdyksessään, että kohta on heidän vuoronsa viedä kansakuntaamme
eteenpäin veteraanien viitoittamalla tavalla. Espoon juhlassa piispa Kaisamari
Hintikka kiteytti veteraanien perinnön koko kansan tehtäväksi. ”Maamme
itsenäisyys ei ole itsestäänselvyys, ei myöskään rauha. Molempien eteen
on edelleen tehtävä työtä. Niin voimme arvollisella tavalla vaalia sotiemme
veteraanien perintöä, niin voimme taata rauhan ja itsenäisyyden tulevillekin
polville”
Tästä on hyvä jatkaa. Ensi vuoden Kansallisen veteraanipäivän pääjuhla on
Tampereella.
Leppeitä kevättuulia ja kesää odotellen

Toiminnanjohtaja
Rauno Loukkola
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Piirissä tapahtunutta

Piiri järjesti yhteistyössä Helsingin kaupungin ja Valtiokonttorin kanssa koulutustilaisuuden maanantaina 11.2.2019. Tilaisuudessa Valtiokonttorin ja veteraanijärjestöjen edustajat avasivat 1.11.2019 voimaan astuvan ns. veteraanilain muutoksen
mukanaan tuomia parannuksia veteraanien palveluihin. Koulutettavana olivat pääkaupunkiseudun kuntien veteraaniasioista
vastaavat henkilöt.

Keskiviikkona 6.3.2019 järjestettiin Katajanokan Kasinolla Sotiemme Veteraanit -keräysorganisaation toimesta palkitsemistilaisuus. Vuosia, jopa vuosikymmenen veteraanikeräyksen eteen tehneet henkilöt saivat Veteraanivastuun kultaisen ansioristin
tai ansioristin. Kuvassa ansioristin saaneet.
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Talvisodan päättymisen muistotilaisuus järjestettiin 13.3.2019 Talvisodan kansallisella muistomerkillä Kasarmitorilla. Kuvassa seppeleenlaskijat, vasemmalta rintamaveteraani Pentti Heinonen, sotaveteraani Taisa Kultanen, varuskunnan päällikkö
eversti Petteri Tervonen, Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Otso Kivekäs ja Helsingin kaupungin turvallisuus- ja
valmiuspäällikkö Matti Koskinen.

Vanhassa kirkossa järjestetystä muistotilaisuudesta vastasi tänä vuonna Pääkaupunkiseudun Sotaorvot. Tilaisuudessa esiintyi
mm. Sirpaleet-kuoro johtajanaan Tuula Stöckell.
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Lauttasaaressa sijaitsevan englanninkielisen lasten päiväkoti Playschoolin lapset halusivat muistaa veteraaneja Veteraanipäivän
kortilla. Posti vie kortit perille. Kansikuvassa on osa lasten piirtämistä korteista.

Lions Club Helsinki / Malmittaret järjestivät perjantaina 26.4.2019 Malmin kirkossa perinteisen Isänmaallisen illan veteraanien
kunniaksi. Veteraanien tervehdyksen tilaisuudessa esitti sotaveteraani Kaija Uuksulainen.
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Veteraanipäivä 2019

Helsingissä veteraanipäivän vietto aloitettiin lipunnostolla ja seppeleenlaskulla Mannerheimin ratsastajapatsaalla. Seppelepartiossa vasemmalta Sibelius-lukion oppilaat So¿a Heikkilä ja Elviira Teppo, apulaispormestari Pia Pakarinen, varuskunnan
päällikkö eversti Petteri Tervonen sekä Pia Angerma ja sotaveteraani Veikko Ilmasti.

Helsingin Veteraanipäivän juhlaa vietettiin Finlandia-talolla. Paljon kiitosta saanut ohjelma oli juhlallinen mutta samalla sopivan rento nuorten ollessa pääosassa. Kuvassa Porolahden peruskoulun 4.-7. luokkien kuoro ja Itä-Helsingin musiikkiopiston
kanteleryhmä Melody.
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Espoossa veteraanipäivän aamulla suoritettiin lipunnosto Espoon Kulttuurikeskuksen edustalla. Tilaisuudesta lähetettiin myös
seppelepartiot Sankarihaudoille. Kuva Matti Kaltokari.

Espoon Veteraanipäivän juhlaa vietettiin Espoon kulttuurikeskuksen Tapiolasalissa. Juhlapuheen piti Espoon piispa Kaisamari
Hintikka. Musiikkitarjonta oli monipuolista: nuorten kanteletrio, Samuli Edelmann sekä kuvassa esiintyvät Espoon Sotaveteraanikuoro ja Esmilan seniorit. Kuva Matti Kaltokari.
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Vantaalla Veteraanipäivä aloitettiin kukkien laskulla Tikkurilan Veteraanipaadelle. Kuvassa Vantaan Sotaveteraanit ry:n edustajat vasemmalta Aino Koskinen, Usko Peijari ja sotaveteraani Antti Koskinen. Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen laski
kaupungin seppeleen. Kuva Tuula Mahlman.

Vantaan Veteraanipäivän juhla järjestettiin Kilterin koululla. Tasavallan presidentti oli myöntänyt 73 vantaalaiselle veteraanille
Suomen Valkoisen Ruusun 1. luokan mitalin. Lähes 30 veteraania oli vastaanottamassa huomionosoituksen. Kuvassa Vantaan
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Antti Lindtman kiinnittämässä mitalia. Kuva Esa Järveläinen.
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Veteraanipäivänä Tallinnan Metsäkalmiston hautausmaalla laskettiin seppele. Kuvassa vasemmalta puolustusasiamies Antti
Hauvala, suurlähettiläs Timo Kantola ja Viron perinneyhdistyksen puheenjohtaja Peeter Kivimäe. Kuvat Peeter Langovits.

Suomen Tallinnan suurlähettiläs järjesti Veteraanipäivän vastaanoton lähetystössä. Kuvassa paikalle saapuneet Suomen-pojat
vasemmalta Artur Roopalu, Manivald Sahkai, Viktor Preiman , Raul Kuutma, Jaanus Jahilo, Valdeko Raig, Lembit Kaselaan
ja Hans Karro. Takana seisomassa vasemmalta Irma Kantola, suurlähettiläs Timo Kantola, puolustusasiamies everstiluutnantti
Antti Hauvala ja Maija Hauvala.
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Piispa Kaisamari Hintikan juhlapuhe
veteraanipäivänä Espoossa
Arvoisat sotiemme veteraanit,
hyvä juhlaväki
Sallinette, että aloitan kertomalla
teille tarinan. Astuessaan palvelukseen
kevättalvesta 1942 Heikki oli 18-vuotias. Kaksi vuotta myöhemmin, talvella
1943-44 hän siirtyi 3. prikaatin, myös
Siniseksi prikaatin kutsutun, mukana
Sallaan. Asemasodan aikaiset kuukaudet
Sallan kirkonkylässä kuluivat hitaasti.
Harjoitusten lisäksi miehet kuluttivat aikaansa lukemalla ja kirjeitä kirjoittamalla.
Armeijan puolesta järjestetty ajanviete,
kuten yleisurheilukilpailut toivat toivottua
vaihtelua rutiineihin.
Onneksi oli myös Sallan pappila.
Sinne kirkkoherra Erkki Koivisto kutsui
Sinisen prikaatin miehiä raamattupiiriin
ja hartaushetkiin. Heikille pappilasta
tuli Sallan kuukausina kodin korvike,
tärkeä kiinnekohta, joka soi hengellistä
lohtua epävarmoina aikoina. Pappilassa
pidettyihin tilaisuuksiin osallistui myös
kirkkoherran perhettä. Heikin huomion
kiinnitti erityisesti perheen rippikouluikää
lähestyvä tytär Liisa.
Kesäkuun 10. päivänä 1944 käynnistyi Neuvostoliiton suurhyökkäys. Heti
seuraavan aamuna 3. prikaati sai käskyn
siirtyä Kannakselle. Lähtö Sallasta tapahtui äkkiä, pappilan väkeäkään ei ehditty
hyvästellä. Kannaksella konepistoolimiehenä palvellut Heikki ehti olla taisteluissa
mukana vain muutaman päivän, kunnes
haavoittui kranaatin sirpaleesta. Vamma
oli lievä, mutta vaati pitkän hoitojakson
Pietarsaaressa. Sirpale todennäköisesti
pelasti Heikin hengen, sillä hänen joukkoosastonsa päätyi venäläisten vangiksi.
Eloonjääneet kotiutettiin vasta jouluksi
1945.
Sodan päätyttyä Heikin äiti kirjoitti
kirkkoherra Koivistolle, kertoi saaneensa
poikansa elossa takaisin kotiin ja kiitti
kirkkoherraa siitä huolenpidosta, jota
hän perheineen oli osoittanut Heikille
ja tämän sotilastovereille.
Mutta kukaan ei tiennyt, että 3. divisioonan lähdettyä Sallasta pappilan Liisa
luki joka päivä lehdestä kaatuneiden
luetteloita ja uutisia rintamalta. Hän etsi
Heikin nimeä – ei koskaan löytänyt sitä,
mutta ei koskaan kuullut myöskään tämän

äidin kirjoittamasta kirjeestä. Vuodet kuluivat, Liisa avioitui, niin viimein myös
Heikki tahollaan. Heikki ei perheelleen
juurikaan rintamakokemuksistaan puhunut. Sallan pappilaa ja sen kodikasta
ilmapiiriä hän sen sijaan muisteli useaan
otteeseen lämmöllä.
Olette ehkä jo arvanneet, että tarinamme Heikki on minun isäni. Minulle, hänen
vanhimmalle lapselleen Sallan muistot
tulivat vuosien myötä kovin tutuiksi.
Kävi niin, että ensimmäisessä työpaikassani Helsingin yliopistolla sain Sallasta kotoisin olevan työtoverin. Koiviston
pappilan nuorin tytär Aila oli syntynyt
muutama vuosi sodan päättymisen jälkeen. Kerran mainitsin hänelle isäni
Sallan muistoista. Aila soitti yhä Sallassa
asuneelle vanhimmalle siskolleen ja kysyi
muistiko tämän Sinisen pritaatin raamattuiltoja ja niissä käynyttä punatukkaista,
ujoa helsinkiläispoikaa. Langan toiseen
päähän laskeutui syvä hiljaisuus – ja sitten
kysymys ”Elääkö Heikki vielä?”
Liisa sai viimein vastauksen viidenkymmenen vuoden takaiseen kysymykseensä: kyllä, kyllä Heikki elää vielä!
Vaikka Liisa ja Heikki eivät enää koskaan
tavanneet heidän tarinansa kertoo monella
tapaa siitä, minkälaisia sotakokemukset
olivat sotilaille ja kotirintamalla monissa
tehtävissä palvelleille.
Minä itse olen ollut osallinen tähän
muistojen kertomisen, niistä kysymisen
vaikeuteen. Vuosien ajan Sallan pappilan
raamattupiirit olivat niitä harvoja sotamuistoja, joista isäni puhui. Haavoittumisestaan hän kertoi ainoastaan silloin,
kun polveen koteloitunut kranaatinsirpale
esti häntä osallistumasta lastensa leikkeihin. Minä en osannut kysyä, eikä isä
kertonut. Ja nyt on jo myöhäistä. Siksi
puhun omasta kokemuksestani, kun sanon: Kertokaa, rakkaat veteraanit - jos
vain suinkin voitte – mitä koitte sodassa:
rintamalla, sotasairaalassa, kotirintamalla.
Ja meitä nuorempia muistutan: kysykää,
kuunnelkaa, tallentakaa ne tarinat joita
kuulette, muistot joita teille kerrotaan.
On aika muistaa – ja silti: muistojen
sanoiksi pukeminen ei tuo niille lisäarvoa,
eivätkä vaietut muistot ole yhtään sen
vähempiarvoisia. Ovat sodan ja kotirintaman muistot sitten vaiettuja tai sanoiksi

Kaisamari Hintikka
puettuja, ne ovat tosia ja siksi arvokkaita.
Ne kertovat niistä uhrauksista, joita te,
rakkaat veteraanit, olette tämän maan
itsenäisyyden ja meidän vapautemme
eteen tehneet.
Muistojen kerääminen on tärkeää, jota
ymmärtäisimme, mitä te olette kokeneet.
Se on tärkeää, jotta tietäisimme mikä hinta
Suomen itsenäisyyden ja yhteiskunnassamme vielä nyt vallitsevan rauhan turvaamisesta on maksettu. Mutta muistojen
kokoaminen on merkittävää myös, jotta
ymmärtäisimme vaalia itsenäisyyttä, ja
vaalia rauhaa. Ei vain Suomessa, vaan
koko maailmassa. Maamme itsenäisyys ei
ole itsestäänselvyys, ei myöskään rauha.
Molempien eteen on edelleen tehtävä
työtä. Niin voimme arvollisella tavalla
vaalia sotiemme veteraanien perintöä,
niin voimme taata rauhan ja itsenäisyyden
tulevillekin polville.
”Rauha teille.” olivat ensimmäiset
sanat, joilla ylösnoussut Jeesus Nasaretilainen tervehti opetuslapsiaan. Näillä
sanoilla haluan tervehtiä myös teitä,
kunnioitetut veteraanit, teitä jotka olette
kokeneet mitä tarkoittaa, kun rauhaa ei
ole. Rauha teille. Sillä sen te olette suurilla
uhrauksillanne ansainneet.
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Sibelius-lukion oppilaan Siiri Variksen
nuorten tervehdys veteraanipäivänä
Finlandia-talolla
Rakkaat sotiemme
veteraanit, lotat, urheat
omaiset. Hyvä juhlaväki
Kansallinen veteraanipäivä 27. huhtikuuta on rauhan juhlapäivä. Olemme
kokoontuneet lämpimin sydämin osoittamaan kiitollisuuttamme heille, jotka ovat
rakentaneet meille yhteisen kotimaan.
Kuulemamme taidokkaat esitykset
osoittavat, mikä ilo kumpuaa mahdollisuudesta opiskella ja toteuttaa omaa
polkua. Meillä on tämä mahdollisuus,
koska ratkaisevalla hetkellä silloiset
nuoret olivat valmiita tekemään kaikkensa
puolustaakseen maatamme. Sotiemme
veteraanit keskeyttivät opintonsa, jotta
me, heidän lapsenlapsenlapsensa saisimme nyt ylpeästi kuulua korkeimmin

koulutettujen kansojen joukkoon.
Sotiemme veteraanit ovat puhaltaneet
yhteen hiileen ja siinä paineessakin
löytäneet yhteisen sävelen. Onnistuneet
jälleenrakentamaan meille valtion, jossa
heidän jälkeensä syntyneet sukupolvet
elävät parhaillaan maailman onnellisinta
elämää.
Meillä on niin paljon opittavaa sotiemme veteraaneilta. Olemme tänään koossa
paitsi kiittääksemme teitä, sotiemme
veteraanit, muistuttamassa meitä, joilla
on vuoro viedä kansaamme eteenpäin,
siitä, mikä on yhdessä tekemisen merkitys. Olemme saaneet maan, jossa
pidetään huolta. Maan, jossa on rauha.
Se, että saamme vaalia tätä rauhaa, on
etuoikeus. Kiitos
Siiri Varis

Kevättalkoot Tallinnan
sankarihautausmaalla
Suomen poikien virolainen perinneyhdistys järjesti kansallisena veteraanipäivänä
perinteiset hautapaikkojen kunnostustalkoot Metsakalmistussa. Kauniina
kevätaamuna paikalle kokoontui lähes
30 Suomen-poikien omaista ja ystävää.
Hautakivien oikaisut, pesut, alueen haravointi ja istutusten asettaminen sujui
vanhalla rutiinilla hyvässä seurassa.
Työrupeaman jälkeen väki kokoontui
Suomen poikien muistopaadelle kuulemaan sotilaspastori Peeter Paenurmen
pienimuotoista kenttähartautta, jonka
jälkeen paadelle laskettiin muistoseppeleet.
Antoisa päivä päätettiin talkookahveihin, jonka lomassa lämmöllä muisteltiin
poisnukkuneita sankareitamme monin
värikkäin tarinoin.

Hans Gabrielsson
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Kevätsiivous meneillään Metsakalmistussa Tallinnassa Suomen poikien haudoilla. Kuva Mati Blumfeldt.

Tunnelmallinen veteraanijuhla
Kirkkonummella
”On aika muistaa – Det är
dags att minnas”
Kirkkonummella vietettiin Kansallisen Veteraanipäivän juhlaa lauantaina
27.4.2019 perinteen mukaan kaikille
kuntalaisille avoimena, kaksikielisenä
kansalaisjuhlana. Päivän ohjelma alkoi
seppelten laskulla sankarihaudoille ja
nuorten kukkatervehdyksellä veteraanikivelle. Sankarihaudat oli kukitettu orvokein ja ruusuin. Aurinkoinen sää loi
juhlavan tunnelman kirkonmäelle.
Seppeltenlaskun jälkeen juhlavieraat
siirtyivät Kirkkonummen seurakuntatalolle, missä ohjelma alkoi kaksikielisellä
hartaushetkellä. Hartaushetken jälkeen
on vuorossa kahvitarjoilu. Varusmiehet
Upinniemestä auttoivat tarjoilussa ja
herkut oli suunniteltu työllistämisyksikkö
Toimarin keittössä: voileipäkakkua ja
mansikkakakkua.
Juhlaohjelmassa vuorottelivat tervehdykset veteraaneille ja musiikki.

Kirkkonummen kunnan tervehdyksen toi
kunnanjohtaja Tarmo Aarnio ja Rannikkoprikaatin tervehdyksen esitti esikuntapäällikkö, komentaja Petri Pääkkönen.
Eniten suosionosoituksia sai nuorten
tervehdys. Kirkkonummen lukioiden
oppilaskuntien puolesta pienen puheen
pitivät Kyrkslätts Gymnasiumin oppilaat
Iiris Himanto ja Emil Strandell.
Myös musiikkiohjelma kertoi nuorten kunnioituksesta veteraanisukupolvea
kohtaan. Kirkkonummen musiikkiopiston
oppilaat esittivät tunnelmallisia kappaleita, ensin Trio ViHiPat, jossa soittivat
Viive Virtanen, Paula Olkkonen ja Hilla
Mäkivuokko esittivät kappaleet Täällä
Pohjantähden alla ja Myrskyluodon
Maija. Oskar Merikannon sävellys Valse
lente op. 33 saatiin kuulla Anni Lehtosen
(huilu) ja Seeli Määtän (piano) esittämänä. Opettaja Maija Parko soitti Jean
Sibeliuksen pianokappaleen Kuusi ja
säesti yhteisen Maamme-laulun.
Juhlan kokokohtana tervehdyspuhei-

den ja musiikkiesitysten jälkeen oli
Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan
I luokan mitalien luovutus. Mitalien
saajista läsnä oli 98-vuotias sotaveteraani
Holger Alexander Malmsten. Hänelle
mitalin ja kunniakirjan luovuttivat kunnanjohtaja Tarmo Aarnio ja komentaja
Petri Pääkkönen. Sen jälkeen kaikille
läsnä oleville veteraaneille jaettiin punaiset ruusut. Juhla päättyi yhteiseen
Maamme-lauluun.
Juhlan järjestelyistä huolehti Kirkkonummen kunnan kulttuuritoimi. Veteraanien yhä harvalukuisemmalle joukolle
oli järjestetty taksikuljetukset toiveiden
mukaan.
Kulttuuritoimenjohtaja
Maaret Eloranta
Kirkkonummen kunta

Jatkuu sivulla 14

Veteraaniseppeleen laskivat sotaveteraani Raimo Elonsalo (Espoon Sotaveteraanit ry) ja sotainvalidi
Sauli Råman (Espoo - Kauniainen - Kirkkonummi sotainvalidit). Kuvat Kirkkonummen kunta, kulttuuripalvelut.
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Jatkoa sivulta 13

Nuorten seppeleen laskivat veteraanimuistomerkille Iiris Himanto ja Emil Strandell.

Sotaveteraani Holger Alexander Malmstenille luovutettiin kunnanjohtaja Tarmo Aarnion ja komentaja
Petri Pääkkösen toimesta Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan I luokan mitali.
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Kyrkslätts Gymnasiumin oppilaat Iiris Himanto ja Emil Strandell pitivät puheen veteraaneille.

Trio ViHiPat eli Viive Virtanen, Paula Olkkonen ja Hilla Mäkivuokko soittivat veteraanijuhlassa.
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Yksituumainen vuosikokous
Piirin vuosikokous pidettiin palvelutalo
Folkhälsanissa 17.4.2019. Piirin puheenjohtaja Pertti Laatikainen tervehdyksessään kertasi päättyneen vuoden
keskeisimmät tapahtumat. Oulunkylän
Sotaveteraanitalojen siirtäminen Helsingin kaupungin omistukseen päätti 1986
alkaneen jäsenistön asuttamisohjelman.
Tulevista haasteista puheenjohtaja näki
keskeisimmäksi 1.11.2019 voimaan tulevan ns. veteraanilain muutoksen. Laki
tuo kaikille veteraaneille samanlaiset
kotipalvelut kuin sotainvalideilla on
ollut jo vuosia.
Yksimielinen kokous eteni turvallisesti puheenjohtaja Markku Weckmanin
(Vantaan Sotaveteraanit ry) kokeneessa
komennossa. Vuosikokous hyväksyi
yksimielisesti vuoden 2018 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja myönsi
tilivelvollisille vastuuvapauden. Yksimielisesti hyväksyttiin myös vuoden 2019
toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Pertti Laatikainen valittiin kiitosten
kera jatkamaan piirin puheenjohtajana.
Hallitus sai kaksi uutta jäsentä, kun
Espoon Sotaveteraanit ry:n varapuheenjohtaja Hannu Viitanen ja piirin uusi perinneyhteyshenkilö Petteri Rokka valittiin
hallituksen jäseniksi. Hallituksessa jatkaa
vielä kolme tammenlehvää kantavaa
sotaveteraania.

Piirihallitus 2019
Pertti Laatikainen, puheenjohtaja
Matti Passi, varapuheenjohtaja
Hannu Viitanen, varapuheenjohtaja
Hans Gabrielsson
Irma Lähdesmäki
Veikko Ilmasti
Eino Luostarinen
Marko Maaluoto
Marja-Liisa Pihlajamaa
Karoliina Pousi
Petteri Rokka
Hannu Saloniemi

Kokouksen alussa puheenjohtaja
luovutti piirisihteeri Sinikka Watjukselle Veteraanivastuu ry:n ansioristin työstä Sotiemme Veteraanit -keräyksessä.
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Sotaveteraani Kaija Uuksulainen jättäytyi pois piirihallituksesta. Puheenjohtaja muisti häntä tinalautasella pitkäaikaisesta ja tuloksellisesta toiminnasta. Kaijan veteraanityö alkoi Itä-Helsingin Sotaveteraaneissa 1990-luvun alussa ja piirihallituksessa hän toimi yhtäjaksoisesti 2006-2018.

Helsingin ilmapuolustuksen 1939 1944 taistelupaikat
Piirin perinnetyöryhmä ja Pääkaupunkiseudun veteraaniperinteen alueneuvottelukunta järjestävät syksyllä 2019
avoimia yleisökierroksia Helsingin sodan ajan ilmapuolustuksen taistelupaikoille. Kierros suoritetaan linja-autolla,
keskeisimmillä taistelupaikoilla (4-5)
jalkaudutaan tutustumaan tarkemmin
taistelupaikkaan. Kierros kestää noin 3
tuntia. Kierroksen asiantuntijaoppaana

on eversti evp Ahti Lappi.
Kutsuvieraskierros järjestetään
tiistaina 28.5.2019. Lähtö on Mannerheimin ratsastajapatsaalta klo
17.00. Lehden lukijoilla on mahdollista ilmoittautua mukaan kierrokselle.
Ilmoittautuminen toiminnanjohtaja.
hssvp@kolumbus.¿ tai 050 4414703.
Syksyn yleisökierroksia voi tiedustella
em. osoitteista.
Ilmatorjuntasäätiö on julkaissut
taistelupaikoista erinomaisen kirjasen, jota voi ostaa Ilmatorjuntamuseosta (Tuusula).

Piirin perinnetyön vastuuhenkilöt kävivät tutustumassa taistelupaikkoihin 25.4.2019. Kuvassa vasemmalta ilmatorjunnan asiantuntija eversti evp Ahti Lappi, piirin perinnetyöryhmän puheenjohtaja eversti evp Petteri Rokka, toiminnanjohtaja Rauno Loukkola ja Alueneuvottelukunnan puheenjohtaja Ahti I.
Pohjonen. Kuva Jarmo Ruhanen.
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Talvisodan päättymisen muistojuhla
Tapiolan kirkossa

Olavi Matilainen. Kuva Matti Kaltokari.
53. Sotaveteraaniviikon päätöstilaisuutta vietettiin 13. maaliskuuta samalla
Talvisodan päättymisen muistojuhlan
kanssa Tapiolan kirkossa. Tilaisuus oli
Espoon Sotaveteraanit ry:n 60-vuotisjuhlavuoden alkutapahtumia. Tilaisuudessa Espoon Sotaveteraanit ry:n
varapuheenjohtaja, sotaveteraani Olavi
Matilainen toi tilaisuuteen alla olevan
veteraanin tervehdyksen.
Olen saanut tehtäväkseni ohjelmaan
merkityn veteraanin puheenvuoron. Talvisodan alkaessa - 17 vuoden ikäisenä - olin
liian nuori sotatoimiin, joten en ole ollut
talvisodan taisteluissa mukana. Sen sijaan
4 minua vanhempaa veljeäni saivat kutsun
maanpuolustustehtäviin. Minä puolestani
jouduin ottamaan vastuun kotitilan hoitamisesta. Lisäksi osallistuin suojeluskunnan
asevaraston vartiointiin.
Sotakokemusta minäkin sain, kun Virosta lähteneiden venäläisten pommikoneiden
reitti – Turun satama kohteenaan – kulki
kotini yli. Suojeluskuntalaisena minulla
oli kotona aseena sotilaskivääri. Sain
eräänlaisen tyytyväisyyden tunteen, kun
ammuin pihamaalla ”pystykorvallani” pari
lippaallista kohti viholliskoneita, vaikka
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tiesin, että luotieni kantama oli vain n.
400 metriä ja koneitten lentokorkeus ehkä
1000 metriä!
Nyt olemme viettämässä talvisodan
päättymisen muistotilaisuutta. Talvisotaan
liittyy kaksi tuttua sanontaa: Talvisodan ihme ja Kaveria ei jätetä, ei rintamaoloissa, ei
myöskään sodan jälkeisissä siviilioloissa!
Ennen talvisodan ihmeeseen paneutumista
lienee syytä todeta lyhyesti sisällissodan
aikana vallalla ollut kansalaisryhmien
eriarvoisuus: toisaalla vauraat maanomistajat, oppineet virkamiehet, papisto
jne. ja toisaalla torpparit, pienviljelijät,
tehdastyöläiset jne. Ajan historioitsijat ovat
kertoneet tarinoita yhteenotoista edellä
kerrottujen ryhmittymien kesken. Suomen
senaatin 6.12.1917 allekirjoittama Suomen
itsenäisyysjulistus toimitettiin itsenäisille
valtioille eripuolilla maailmaa. Ensimmäisenä Suomen itsenäisyyden tunnusti
4.1.1918 silloinen Neuvosto-Venäjä.
Nyt voinemme siirtyä ajassa parikymmentä vuotta eteenpäin, syksyyn
1939. 12.10.1939 annettiin käsky koko
kenttäarmeijan liikekannallepanosta, jota
kutsuttiin ylimääräisiksi harjoituksiksi.
Ensimmäisessä päiväkäskyssään Suomen

puolustusvoimien päälliköksi nimitetty
C. G. Mannerheim kannusti sotatoimiin
kutsuttuja seuraavasti: ”Suomen uljaat
sotilaat. Ryhdyn tähän tehtävään hetkellä, jolloin vuosisatainen vihollisemme
jälleen hyökkää maahamme. Tiedän, että
jokainen teistä on valmis täyttämään velvollisuutensa aina kuolemaan asti. Tämä
ei ole muuta kuin vapaussotamme jatkoa
ja loppunäytös. Me taistelemme kodin,
uskonnon ja isänmaan puolesta.”
Talvisodasta kehittyi todellinen itsenäisyystaistelu. Yleisesti uskottiin, että Suomi
ei pysty tekemään vastarintaa mahtavalle
puna-armeijalle. Mutta sitten tapahtui
se, mitä on kutsuttu ”TALVISODAN
IHMEEKSI”. Suomen puolustustahto ja
-kyky yllättivät koko maailman. Ennen
muuta se yllätti myös hyökkääjän. Stalinin
suunnitelma marssia muutamassa viikossa
Helsinkiin, ei toteutunut. Lehdet eri puolilla maailmaa raportoivat hämmästyttäviä
uutisia suksilla liikkuvista suomalaisista.
Ilmaisu ”pieni, urhea Suomi” toistui ulkomaisissa lehdissä. ”Vain suurenmoinen ja
kerrassaan uljas Suomi näyttää perikadon
uhatessa, mihin vapaat ihmiset pystyvät.
Suomi tekee ihmiskunnalle loistavan

palveluksen.” Näin sanoi englantilainen
suurmies Winston Churchill.

Kaveria ei jätetä, veljeä ei jätetä!
Yhteinen päämäärä – itsenäisyyden
säilyttäminen – aikaansai ”kaveria ei jätetä” -hengen syntymisen myös tilanteessa,
missä taistelevat joukko-osastot karuissa
rintamaoloissa rakensivat korsun majoittumista varten ja yhdyshaudat nopeaan
ja turvalliseen liikkumiseen korsun ja
vartiopaikan välillä. Korsussa kuivattelivat kamiinan ääressä jalkarättejään niin
päällystö kuin miehistökin. Kotoa saatujen
pakettien makupalat jaettiin kavereiden
kesken, tarinoita riitti. Vastaan sanomatta
kukin lähti vartiovuorolleen pimeään
yöhön ja talven pakkasiin täyttämään
sotilasvalansa velvoitetta.
Satoja tarinoita on siitä, miten haavoittunutta kaveria autettiin vaikeissa rintamaoloissa, mutta myös kaverin tukemisesta
kotioloissaan sodan jälkeen. Jos sallitte,
kerron myös muutaman selviytymistarinan ja kaveria ei unohdeta - jutun, jotta
sanonnan monipuolinen tulkinta selviäisi.
Sotatoimissa kumpaankin jalkaansa osuman saanut sotilas sai hoitoa vammoihinsa,
mutta kivut seurasivat häntä vuodesta
toiseen. Vammautunut alkoholisoitui. Hyvä ystävä tarttui ystävänsä tilanteeseen:
Voisimmekohan löytää sinulle koulutusta
johonkin uuteen ammattiin? Löydettiin.
Veteraani kouluttautui ja sai ystävänsä
tuella uuden otteen elämään, raitistui ja

perusti perheen.
Haluan liittää puheenvuorooni myös
espoolaisille ja ennen muuta tapiolalaisille
tutun Lenno Järven selviytymistarinan hänen itsensä kertomana yhdistyksemme lehden päätoimittajalle: ”Talvisodan syttyessä
jouduin torjuntataisteluihin Terijoella ja
jatkosodassa toimin joukkueen¬johtajana
JR46:ssa Valkeasaaressa. Kesän 1944
taisteluissa haavoituin, kun vihollinen
hyppäsi mättään taakse ja ampui sieltä
sarjan, joka osui minuun. Lonkassa tärähti ja vasen jalka ponnahti koukkuun.
Mätkähdin selälleni.
Ohoh, pääsi suustani. MINUUN OSUI,
huusin. En saanut vastausta. Huusin
uudelleen: HEI, MINUUN OSUI! Ei
vastausta. Olin rynnännyt yksin. Monet
tunteet ja ajatukset ailahtelivat mielessäni. Näinkö elämäni päättyi. Olin yksin
Vuoksen rantapensaikossa. Kukaan ei
löydä minua. Muistin kotia ja omaisiani.
Ajatukseni eivät sumentuneet. Millaista on
kuolla? Tuntuu katkeralta kuolla näin. Tein
lupauksen: Jumala, jos pelastun, tahdon
antaa elämäni Sinun käsiisi.”
Lenno raahautui omiensa luo, pääsi sairaalahoitoon ja piti auttajalleen antamansa
lupauksen. Sodan päätyttyä hän opiskeli
teologiaa ja hänet vihittiin papiksi. Kun
Tapiolan seurakunta perustettiin Lenno
Järvi aloitti sen ensimmäisenä työntekijänä
js palveli Tapiolassa pappina eläkkeelle
siirtymiseensä asti.
Vielä tapahtuma Imatran Valtionhotellissa: Tuore Mannerheimin ristin ritari
kutsui aseveljiään juhlimaan ritariuttaan

Valtionhotellin pieneen kabinettiin. Ritarin arvon myöntämiseen liittyi myös
50.000 markan suuruinen, valtion varoista
maksettu rahasumma. Istunto venyi huomiseen ja vielä ylihuomiseenkin, kunnes
juhlinnan iso lasku lankesi maksettavaksi.
Varallisuudestaan tietoinen ritari maksoi
laskun koko seurueen puolesta. Tässäkään
tilanteessa Kaveria ei unohdettu, jätetty!

Siirrytään vielä hetkeksi tähän
päivään
101-vuotisen itsenäisyytemme aikana
olemme saaneet elää 96 rauhan vuotta. Olen usein itsenäisyyspäivänä ollut
keskusteluissa koulunuorison kanssa ja
todennut nykynuorison olevan kiinnostunut itsenäisen Suomen historiasta mukaan
lukien myös talvi- ja jatkosodan tapahtumat ja niiden merkityksen maallemme.
Toivon kaikkien suomalaisten, varsinkin
rauhanoloissa kasvaneiden ja koulutettujen nuorten muistavan kenraali Adolf
Ehrnroothin tutut sanat: ”Suomi on hyvä
maa, sitä kannattaa puolustaa.”
Päiväkäskyssään talvisodan päättymispäivänä 13.3.1940 Mannerheim kiittää
suomalaisia sotilaita sanoen: ”Te ette
tahtoneet sotaa, te rakastitte rauhaa, työtä ja kehitystä, mutta teidät pakotettiin
taisteluun ja te olette siinä suorittaneet
suurtöitä, jotka vuosisatoja loistavat historian lehdillä. Sotilaat! Olen taistellut
monilla tantereilla, mutta en ole vielä
nähnyt teidän vertaisianne sotureita. Olen
ylpeä teistä.”

Arvovaltainen kutsuvierasjoukko. Ministeri Kai Mykkänen (6. vasemmalta) toi tilaisuuteen valtiovallan
tervehdyksen. Kuva Matti Kaltokari.
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Veteraanietuudet
Rintamaveteraanien kuntoutuksesta anneƩu laki muuƩuu 1.1.2019 lukien. Tällöin kotona asumista tukevat palvelut tulevat lakisääteisiksi. Palveluiden saaminen edellyƩää palvelutarpeen
kartoitusta. Kartoituksen jälkeen jokaiselle veteraanille tehdään palvelusuunnitelma. Kartoituksen
jälkeen mm. palvelutalossa asuvat voivat saada palvelupakeƫin kuuluvat palvelut ilmaiseksi.
ARVOISA VETERAANI, JOS SINULLE EI OLE VIELÄ TEHTY PALVELUTARPEEN KARTOITUSTA, OTA
YHTEYTTÄ KAUPUNKISI VETERAANIASIOISTA VASTAAVIIN.
Mitä palveluita korvataan
- korvaƩavat palvelut sosiaalihuoltolain perusteella
- myös tehosteƩu palveluasuminen on kotona asumista tulevien palveluiden piirissä
Esimerkkejä;
- ateriapalvelu; yksi lämmin ateria päivässä tai lounasseteli
- koƟapu- ja sairaanhoito; siivous 1 - 2 kertaa / kuukausi
- pihatyöt
- pienet parannustyöt asuntoon
- liikkumista tukevat palvelut; yksi edestakainen taksimatka (tai vastaava kunnan järjestämä)
viikossa
Palvelu

Korvataan

Ateriapalvelut

Ateriapalvelut, lounassetelit

KoƟapu- ja koƟsairaanhoito Kylvetys-, siivous-, vaatehuoltopalvelut, koƟsairaanhoito, jalkahoito
Asumispalvelut (palvelu- ja Hoiva- ja tukipalvelut, kuten ateria-, siivous-, kylvetys- vaatehuolto- ja
turvapalvelut.
tukiasumisen järjestäminen) Huom Ei vuokria
Pihatyöt

Nurmikon leikkuut, lumityöt, rännien puhdistus, puiden pilkkominen

Apuvälineet

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

Kuljetuspalvelut

Asioinnilla käynnit

Muut palvelut

Turvapuhelimet, apteekissa tapahtuva lääkkeiden annosjakelu, asioinƟ-, kauppa- ja saaƩajapalvelut

Virkistysretket

Kuljetukset, ruoka- ja kahvitarjoilut, saaƩajien matkakulut

Omaishoidon tuki

Omaishoitajan kolmen lakisääteisen vapaapäivän lisäksi tarviƩavien
ylimääräisten vapaapäivien veteraanien hoitopäiväkustannukset

TueƩu kotona kuntoutuminen KoƟaskareiden tekeminen, esim aterioiden valmistaminen yhdessä
veteraanin kanssa. Toiminnan tulee olla suunnitelmalista.
Muuta
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Sairaanhoitona voidaan korvata koƟ-, päivä- ja yösairaanhoitoa. Lisäksi
ns. lääkinnällistä kuntoutusta, esim. leikkauksen jälkeen

Jäsenpalvelut
Apua yksinäisyyteen, ulkoiluun ja
asiointiin
Piirillä on Helsingin kaupungin kanssa yhteistyöhanke
nuorten saamisesta ikäihmisten avuksi. Nuoret ovat tavallisia
helsinkiläisiä nuoria. He ovat eri-ikäisiä ja tulevat eri kulttuureista. Heitä yhdistää halu työskennellä ikäihmisten auttamiseksi. He saavat samalla tärkeää kokemusta. Saat seuraksesi
nuoren, joka käy luonasi sopimuksen mukaan. Käyntejä voi
olla esimerkiksi kerran viikossa noin 2-3 tuntia kerrallaan.
Nuoren käydessä ulkoillaan, voidaan matkata yhdessä eri
virkistystilaisuuksiin, juodaan kahvit, käydään kaupassa tai
ihan vain jutellaan ja vaihdetaan kuulumiset. Toiminta tapahtuu
Sinun ehdoillasi ja on Sinulle maksutonta.
Jos kaipaat nuorten apua, niin ota yhteyttä toiminnanjohtajaan 050 4414703 tai sosiaalineuvoja Anni Grundströmiin 040 822 3998.
Ayan Mohamud työskentelee tässä yhteistyöhankkeessa
vastuullisessa tehtävässä. Hän etsii piirin toimeksiannosta
sopivan nuoren vanhukselle. Hän huolehtii yhteydenpidosta
ja kerää kokemuksia ja palautetta nuorten toiminnasta. Hän
vastaa myös toiminnan teknisestä toteutuksesta.
Vaan annetaan Ayanin kertoa itsestään: Olen 19-vuotias
iloinen ja vastuullinen nuori nainen Helsingistä. Pyrin katsomaan elämää iloisilla silmillä ja pysymään aina optimistisena
tulevaisuuden suhteen. Minun juureni tulevat Suomesta ja
Somaliasta eli olen kaksikielisestä perheestä. Saan parasta

Ayan Mohamud

molemmista maailmoista! Somalialainen kulttuuri tulee vahvasti esiin toimiessani ystävieni kanssa. Molemmat kulttuurit
ovat minulle tärkeitä ja yhtä lähellä sydäntäni.
Olen valmistumassa ylioppilasmerkonomiksi Perhon Liiketalousopistosta. Merkonomiopinnot ovat tuoneet mahdollisuuksia
työskennellä eri kaupanalan yrityksissä. Etenkin vaatekaupat
ovat tulleet erittäin tutuiksi. Tämän hankkeen ansiosta olen saanut myös monipuolisia työmahdollisuuksia, mistä olen erittäin
kiitollinen. Pidän haasteista ja vaihtuvasta työympäristöstä,
joten vain yhden työn tekeminen ei ole minun juttuni.
Vanhusten auttaminen on minulle iso ylpeyden aihe. Olen
ylpeä siitä, että olen saanut mahdollisuuden auttaa vanhuksia
omalta pieneltä osaltani. Työskentely vanhusten ja nuorten
parissa sekä ihanan työporukan kanssa on ollut erittäin kivaa!
Odotan innolla mitä työ tuo vielä tullessaan!
Kotikäynti, tarvitsetko apua, onko Sinulla huolia?
Jos tunnet, että tarvitset apua ja tukea, etkä tiedä miten
edetä asioiden kanssa, soita Anni Grundströmille, puhelin
040 822 3998, ja sovi kotikäynnistä. Anni auttaa asioiden
selvittämisessä ja yhdessä voimme hakea tilanteeseen
ratkaisua. Myös omaiset voivat olla yhteydessä ja sopia
tapaamisesta.

Laila Kotiranta saapui Veteraanipäivän juhlaan Finlandia-talolle avustajansa Saba Mahadin kanssa.
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Lottien kokemuksia sota-ajalta
Lääkintälotat ja lottien
avustavat lääkintätehtävät
tutkimuksen aiheena
Kaksi sairaanhoitajaopiskelijaa Laurea
Ammattikorkeakoulusta teki Helsingin
Seudun Sotaveteraanipiirin pyynnöstä
opinnäytetyön lääkintälotista ja lottien
kokemuksista avustavista lääkintätehtävistä sota-aikana.
Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata
lottatyötä sekä millaista koulutusta lääkintälotat olivat saaneet ja minkälaisia tehtäviä heillä oli lääkintähuollossa vuosien
1939-1945 sotien aikana. Opinnäytetyötä
varten koottiin kirjallisuudesta tietoa ja
lisäksi haastateltiin lottatyöhön osallistuneita naisia ja koottiin yhteen heidän
omakohtaisia kokemuksiaan lottatyöstä
sota-aikana. Opinnäytetyön tavoitteena
oli kerätä ja levittää perinnetietoa ja tuoda
esiin lottien korvaamatonta työpanosta
sotien aikana.

Lääkintälottien koulutus
ennen sotaa
Lotta Svärd -järjestön lääkintäjaostoon
kuului sodan alku- ja loppuvaiheessa
noin 15 % jäsenistä ja hyvin suuri osa
(noin 80%) peruskoulutuksen saaneista
lääkintälotista oli palveluksessa. Lääkintäjaoston tehtävinä oli huolehtia lääkintälottien koulutuksesta, hankkia varusteita
kenttäsairaaloille sekä asettaa liikekannallepanon sattuessa koulutettuja lääkintälottia maanpuolustuksen palvelukseen.
Lääkintäjaoston koulutustarjontaan kuului
peruskurssi, sairaanhoitoapulaiskurssi,

väestönsuojelun erityiskurssi, kaasunsuojelukurssi sekä eläinlääkintäkurssi.
Lääkintälotan oppikirjassa lääkintälotaksi soveltuvaa naista kuvailtiin auttamishaluiseksi, huolelliseksi, täsmälliseksi,
tasaluonteiseksi ja hyvän luontaisen huomiokyvyn ja käytännöllisen lahjakkuuden
omaavaksi. Moni lääkintälotaksi pyrkinyt
toivoi lääkintälottakurssin edistävän pääsyä
sairaanhoitoalan ammattiin ja lottakurssi
toimi monesti suosituksena työpaikkaan.
Lotta Svärd -järjestön kurssi- ja koulutustoiminta alkoi hiljalleen 1920-luvulla. Alkuun kursseja järjestettiin paljon
piireissä, mutta kurssit olivat hyvin
pienimuotoisia, eikä niillä vielä ollut
täysin yhtenäistä sisältöä. Lääkintäjaoston
kurssit painottuivat alkuun ensiavun antamiseen ja sisältöä kritisoitiin riittämättömänä ja väärin painottuneena. Vuonna
1926 lääkintäjaoston koulutusta alkoivat
uudelleen suunnitella suojeluskuntien
ylilääkäri Hjalmar von Bonsdorf¿n,
lääkintäjaoston päällikkö ja lääketieteen
lisensiaatti Suoma af Hällströmin sekä
lääkintäjaoston apulaispäällikkö ja sairaanhoitaja Märta Björkenheimin muodostama lääkintäkomitea. Koulutuksen
tavoitteena oli kouluttaa lottia sairaaloihin
ja toipilaskoteihin avustaviin tehtäviin.
Sairaanhoitoapulaiskursseja alettiin järjestää vuonna 1928, niihin kuului kolmen
viikon teoriaosuuden lisäksi puolen vuoden harjoittelu sotasairaalassa. Lähes 500
lääkintälottaa kävi tämän koulutuksen.
Koulutuksen oppimateriaalina käytettiin
lääkintäkomitean laatimaa vuonna 1929
ilmestynyttä Lääkintälotan oppikirjaa.

potilaiden omaisille.
Muita lotille kuuluneita töitä olivat
muun muassa välineiden sterilointi,
yleisestä siisteydestä huolehtiminen,
ruuan jakelu ja sänkyjen petaaminen.
Sairaalavarusteista oli suuri pula ja lotat
toimeenpanivat myös keräyksiä niiden
hankkimiseksi. Lotat ja pikkulotat osallistuivat myös suurten sideharsopakkojen
leikkaamiseen ja niiden rullaamiseen,
jotta rintamalle lähtevät joukot saivat
niitä mukaansa ja kenttä- ja sotasairaalat lisää varustusta. Lääkintälotat myös
huolehtivat sairaalaan tulleiden sotilaiden
vaatteiden kunnostamisesta ja arkkuvaatteiden ompelusta vainajille.
Jokaisella haastatteluun osallistuneella
lotalla ja pikkulotalla oli omanlaisensa
kokemukset sota-ajalta, lottatyöstä ja
Lotta Svärd -järjestöstä. Kuitenkin myös
yhtäläisyyksiä heidän kokemuksistaan oli
huomattavissa. Haastateltavat kertoivat
monenlaisista tehtävistään sodan aikana
ja keskustelussa yhtäläisyyksinä korostui
suuri auttamishalu, vapaaehtoisuus ja arvostus lottatyötä kohtaan. Opinnäytetyön
tekeminen oli haastavaa ja antoisaa.
Lottien työpanos sota-aikana oli valtava ja oli vaikuttavaa kohdata näitä
naisia, jotka antoivat osansa Suomen
ponnistuksille. Lääkintälotat tekivät fyysisesti ja henkisesti raskasta työtä. Lottien
isänmaallisuus, yhteishenki ja maanpuolustustahto kävivät ilmi paitsi kirjallisuudesta, myös haastattelun kautta.
Tytti Reinikainen
Lea Pyykkönen
Laurea Ammattikorkeakoulu

Lääkintälottien tehtäviä
sota-aikana

Lea Pyykkönen
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Sodan aikana lääkintälottien tarve oli
suurempi kuin koulutettujen lottien määrä
ja osa lotista joutuikin työskentelemään
myös sellaisilla toimipaikoilla, joita varten he eivät olleet harjoitelleet tai saaneet
koulutusta. Lääkintälottien tehtävät olivat
hyvin moninaiset. Sairaaloissa lottien
tehtävänä oli toimia avustajina sairaanhoitajille. Avustaviin tehtäviin kuului
muun muassa sidosten vaihtoa, haavojen
ja paleltumien hoitoa, toimenpiteissä
avustamista sekä kuumeen ja pulssin
mittausta. Lottien tärkeänä tehtävänä
oli myös antaa toipuville ja kuoleville
potilaille henkistä tukea ja lohtua. He
muun muassa auttoivat potilaita kirjeiden
kirjoittamisessa ja kirjoittivat kuolleiden

Tytti Reinikainen

Lotta hoivaa heinäkuussa 1941 ilomantsilaista reserviluutnantti Kontturia, joka oli haavoittunut vaikeasti Ontriovaaran valtauksessa pari päivää aikaisemmin. Paikka oli 25. Kenttäsairaalaosasto Ilomantsissa. SA-Kuva.

Lotta mittaamassa lämpöä ja pulssia potilaalta Tilkan sotasairaalassa elokuussa 1941. SA-Kuva.
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Helsinkiläiset sankarihautausmaat
Munkkiniemen
sankarihautausmaa
Hautausmaa sijaitsee Helsingin Munkkiniemessä Gert Skytten puistossa. Skyttestä tuli vuonna 1629 kuninkaallisen
läänityksen kautta Munkkiniemen ensimmäinen omistaja. Hautausmaa vihittiin
käyttöön talvisodan päätyttyä 14.3.1940.
Hautausmaan ympäristön on suunnitellut

arkkitehti, professori Aulin Blomstedt.
Hautausmaalla lepää 33 sankarivainajaa, jotka ovat kaatuneet vuosina
1939-1944. Haudoilla on myös paikka
sotilaalle, joka on siunattu mereen.
Kaupunginosa oli talvi- ja jatkosodan
aikana Huopalahden kuntaan kuuluva
itsenäinen yhdyskunta, jonka vuoksi
munkkiniemeläiset kaatuneet haudattiin
omalle sankarihautausmaalle. Helsinkiin

alue liitettiin 1946.
Hautausmaan sankaripatsaan “Maaemo
suojelee poikaansa” on suunnitellut kuvanveistäjä Wäinö Aaltonen ja se on paljastettu 5.6.1960. Pojan hahmon klassismi
on saanut vastaparikseen kubistisemmin
luonnostellun symbolisen naishahmon.
Pronssiin valettu kaksi¿guurinen veistos
seisoo harmaagraniittijalustalla. Teoksen
korkeus on 240 cm ilman jalustaa.

Munkkiniemen sankarihautausmaalla lepää 33 kaatunutta.

KUUNTELE RADIO DEI

taajuus kaapelissa
Espoo
105,8
Helsinki
89,0 101,9
Hämeenlinna
105,9 103,6
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96,0
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100,5
Keski-Suomi
94,1
93,4
Kokkola
87,6
Kouvola
96,2
Kristiinankaupunki 89,5
Kuopio
106,1 103,3
Lahti
106,4 99,1
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Lappeenranta
Lohja
Mikkeli
Oulu
Pohjanmaa
Pohjois-Karjala
Rovaniemi
Satakunta
Savonlinna
Tampere
Turku
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HELSINGIN SEUDUN SOTAVETERAANIPIIRI RY
www.sotaveteraanipiirihelsinki.ﬁ
PIIRI
Puheenjohtaja Pertti Laatikainen, puh. 050 543 6151
Toimisto: Mannerheimintie 93 A, 00270 Helsinki
Toimisto on avoinna ma-to klo 9-14, puhelinaika 9-12
sähköposti: helsinginseudun.svp@sotaveteraaniliitto.¿
Toiminnanjohtaja Rauno Loukkola puh. 050 441 4703
sähköposti: toiminnanjohtaja.hssvp@kolumbus.¿
Sosiaalineuvoja Anni Grundström puh. 040 822 3998
sähköposti anni.grundstrom@sotaveteraaniliitto.¿

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. +1-561-284 6886,
gsm +1-561-319 8852
Sihteeri Mirja Silvan gsm +1-561-568 8393
Kannattajajäsenyhdistykset

Piirisihteeri Sinikka Watjus puh. 050 441 4704
sähköposti: piirisihteeri.hssvp@kolumbus.¿
Kuolleet ja osoitteenmuutokset piirisihteerille!
Inkeriläiset ja Karjalaiset Heimoveteraanit kerho
Toiminnanjohtaja Vihtori Hyyrönen puh. 050 301 9140
Puheenjohtaja Hans Gabrielsson, puh. 040 952 3062
Suomen Sotaveteraanien Viron kerho
Toiminnanjohtaja Mati Blumfeld puh. +372 501 5962
Toompea 8, 10142 Tallinn, Viro
Toimisto avoinna ma 14-18 ja ti klo 9-13
puh./fax 372 6660 435
Helsingin Sotaveteraanikuoro
Puheenjohtaja Rolf Söderlund 040 587 7959
Laulunjohtaja Reijo Pajamo puh. 040 773 8025
Tilinhoitaja Anneli Haapiainen 050 564 2130
Naisten kerhon pj Irma Lehtimaja puh. 044 239 6400

PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA
PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA ry
Puheenjohtaja Hannu Saloniemi Puh. 0400701533
Veteraaniyhteyshenkilö Kaarlo Männistö
puh. 0400 440 942
HELSINGIN RAUHANTURVAAJAT ry
Veteraaniyhteyshenkilö
Kari Kaiponen, puh. 040 584 8524
Rauhanturvaajien vertaistukipalvelu
sotaveteraaneille
Älä jää asioiden kanssa yksin
Puh. 020 769 8111

KAUPUNKIEN VETERAANIPALVELUT

ESPOON SOTAVETERAANIT ry
Toimisto: Ukonvaaja 4, 02130 Espoo, puh. 452 5721
Toimisto on avoinna ma-to klo 9-14.
sähköposti: espoon.sotaveteraanit@luukku.com
Toimistotyöntekijä Kristiina Haukilahti
Puheenjohtaja Yrjö Viitasaari, puh. 0400 706 770
Naisjaoston pj Liisa Sihtola, puh. 0500 801 510

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

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

Vantaa
(09) 8392 3883, 040 7196057

Espoo
Kuntoutuspalvelut (ma-to 12-13) (09) 816 42380
Kunnalliset avopalvelut (ma-pe 9-15) (09) 816 33333

Kauniainen
Anna Mattila 050 500 4129
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HELSINGIN SEUDUN SOTAVETERAANIPIIRI RY
Mannerheimintie 93 A, 00270 Helsinki. Puh. 050 441 4704
Toimisto on avoinna maanantai–torstai klo 9.00–14.00
Piirin toimiston (piirisihteeri) puhelinaika ma–to klo 9.00–12.00

Piirin toimisto on suljettu 17.6.–11.8. välisen ajan!
Toiminnanjohtaja ja sosiaalineuvoja lomailevat heinäkuun.
YHDISTYSASIAA
Piirin veteraani-, puoliso- ja leskijäsenten asioita hoidetaan
piirin toimistossa ma - to klo 9.00 - 14.00 tai toimiston puh.
050 441 4704 ma - to klo 9.00 - 12.00 (puhelinaika). Kaikki
jäseniä koskevat tiedot ja tapahtumat löytyvät piirin sivuilta,
sekä alla olevien otsikoiden alta.

VETERAANITAPAHTUMAT
Rosvopaisti 1.8.
Veteraaneille, puolisoille ja leskille järjestetään Vantaalla,
Tikkurilan urheilupuistossa (Läntinen Valkoisenlähteentie 54)
rosvopaisti tapahtuma torstaina 1.8. klo 13.00 - 16.00.
Ohjelmassa on klo 13.00 tervehdys ja ruokailu, klo 14.00
alkaen viihteellinen osuus ja klo 15.00 kahvit. Vapaa pääsy.
Piirin järjestää kuljetukset Vantaalle, lähdöt Marskin patsaalta
klo 12.15 ja Espoosta Hotelli Gardenin edestä klo 12.00. Kuljetukseen mukaan tulevien on ilmoittauduttava piirin toimistoon
puh. 050 441 4704 viimeistään to 13.6.

KUNTOUTUS
Jalkahoito/hieronta
Piirin varsinaisille jäsenille kustannetaan toimintavuonna 2019
neljä (4) jalkahoitoa tai hierontaa. Veteraanijäsenet saavat jalkahoidot pääsääntöisesti Helsingin kaupungin kotona asumista
tukevista palveluista. Hoitolähete tilataan piirin toimistosta.
VETERAANILIIKUNTA
Piirin järjestämät liikuntatilaisuudet pitävät kesätauon, mutta
jatkuvat jälleen syksyllä. Osallistuminen edellyttää ilmoittautumista.
Oulunkylän kuntojumppa maanantaisin klo 11.00 - 12.00.
Ilmoittautumiset suoraan Oulunkylän Kuntoutukseen Mäkitorpantie 19, puh. (09) 728 2475.
Oulunkylän Kuntosaliryhmä kokoontuu tiistaisin klo 11.00
- 12.00 Oulunkylän Kuntoutussairaalassa. Ryhmän vetäjänä
toimii Oulunkylän kuntoutussairaalan fysioterapeutti tai
kuntohoitaja. Käytössä on pukuhuonetilat, jossa on lukollisia
säilytyskaappeja. Ryhmän jälkeen on mahdollista käydä suihkussa ja saunassa ilman lisäveloitusta sekä ruokailla omalla
kustannuksella.
Käytössä on kuntosalilaitteet, jotka on suunniteltu ikäihmisiä
silmällä pitäen. Laiteisiin on helppo päästä ja niitä on helppo
käyttää. Ryhmän vetäjä ohjelmoi jokaiselle harjoittelijalle
oman harjoitusohjelman tietokoneelle/älykortille, jota käytetään
harjoittelussa. Kortti säätää automaattisesti kuntosalilaitteiden
vastukset ja toistomäärät.
Oman harjoittelun edistymistä voi seurata tietokoneelta vaikka
joka harjoituskerran jälkeen. Ohjaaja on paikalla varmistamassa
ja ohjaamassa, että harjoittelu tapahtuu oikein ja turvallisesti.
Yhteyshenkilö Pia Angerma puh. 050 370 9272.
Mäkelänrinteen allasvesijumppa torstaisin klo 10.30 - 11.00.
Yhteyshenkilö Markus Ollonqvist puh. (09) 389 3760
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HENGELLISET TAPAHTUMAT
Kirkkopyhä 8.9.
Vietämme Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun veteraanien
kirkkopyhää Hyvinkään kirkossa (Hämeenkatu 16)
sunnuntaina 8.9. Messu alkaa klo 10.00. Messussa saarnaa
rovasti Jaakko Simojoki. Lyhyen tauon jälkeen on juhlahetki
kirkossa ja lounas Hyvinkään seurakuntakeskuksen tiloissa.
Tilaisuudessa toivotaan käytettävän kunniamerkkejä.
Kuljetus Hyvinkäälle lähtee Mannerheimin
ratsastajapatsaalta klo 9.00, paluukuljetus välittömästi
tilaisuuden päätyttyä. Kirkkopyhään osallistujan tulee
ilmoittautua toimistoon viimeistään ti 20.8.
puh. 050 441 4704.
Hengellinen iltapäivä
Piiri järjestää Helsingin alueen kaikille veteraaneille
hengellisen iltapäivän. Tapaamispaikkana on Kampin
Palvelukeskuksen 1 kerros, kerhohuone Faden, klo 12.30 14.20. Pullakahvit! Tapaamme aina kuukauden viimeisenä
keskiviikkona. Syksyn 2019 tapaamispäivät ovat 25.9.,
30.10. ja 27.11. Huom! Tiloissa on ravintola Kamppi
Palmia jossa on mahdollisuus lounasruokailuun omalla
kustannuksella.
VIRKISTYS
Virkistyspäivä 6.6.
Piiri järjestää veteraaneille, puolisoille ja leskille virkistyspäivän
torstaina 6.6. Lamminniemen Hyvinvointikeskuksessa, Somerolla. Ohjelmassa mm. bingo, lounas, para¿inihoito käsille,
tasapainopuisto ja jumppaa, sekä iltapäiväkahvit. Perimme
osallistujilta 20.00 €:n maksun joka maksetaan bussissa. Lähtö
Marskin patsaalta klo 9.00, jonne paluu klo 16.30 mennessä.
Sitova ilmoittautuminen tulee tehdä piirin toimistoon viimeistään ke 29.5. puh. 050 441 4704.
Ravintola Torni 11.6.
Tiistaina 11.6. klo 12.30 lounastamme ravintola Tornissa
joka on ajassa elävä klassikko. Ravintolan ruokasali on persoonallinen, sisustuksessaan funktionalismiin nojaava miljöö

kaupungin keskipisteessä. Saamme myös katsauksen v 1931
avatun maineikkaan hotelli Tornin historiasta sekä esittelykierroksen. Kokoonnumme klo 12.15 ravintola Tornin edessä
(Kalevankatu 5). Ilmoittaudu viimeistään maanantaina 3.6.
piirin toimistoon puh. 050 441 4704. Perimme maksuna 20.00
€ (ei lounasseteleitä).

kautta eikä sinulla ole rintamapalvelustunnusta ja tarvitset
vaihtelua jaksaaksesi arkipäivässä, loma on silloin juuri sinulle
tarkoitettu. Katso erillinen ilmoitus lomasta.

Kesäteatteri 6.7.
Menemme Krapin kesäteatteriin (Rantatie 2, Tuusula) lauantaina
6.7. katsomaan Tankki täyteen 2 - Maallamuuttajat esitystä
joka alkaa klo 14.00. Ohjauksesta vastaavat Neil Hardwik ja
Jussi Tuominen. Vilénin huoltoasema on suurten muutosten
ja mullistusten keskiössä. Reinikainen jolla on mielipide joka
asiaan ja ongelmaan vie Sulon huutokauppaan, minkä seurauksena Vilénin pariskunnasta tulee maatilan isäntä ja emäntä.
Rooleissa nähdään mm Jarkko Pajunen, Sanna Saarijärvi ja
Seppo Halttunen. Esityksen kesto on n. 2 h (1 väliaika). Kuljetus lähteen Marskin patsaalta klo 13.00, jonne paluu klo 17.00
mennessä. Lipun hinta 15.00 € maksetaan bussissa. Sitova
ilmoittautuminen tulee tehdä piirin toimistoon viimeistään ke
12.6. puh. 050 441 4704.

Illanvietot
Illanvieton pitopaikka on Folkhälsanin juhlasali, Mannerheimintie 97 (Tilkkaa vastapäätä). Illanvietot kuukauden ensimmäisenä
arki maanantaina klo 16.00 (hissit on). Folkhälsaniin pääsee
raitiovaunulla 10 Tilkan pysäkille, sekä kaikilla Elielin aukiolta
ja Kampista lähtevillä, Mannerheimintietä Tilkan ohi ajavilla
busseilla. Bussipysäkki (Tilkka) on Folkhälsanin edessä.

Hetki yhdessä loma 19.- 24.8.2019
Piiri järjestää HETKI YHDESSÄ - loman piirin sekä jäsenyhdistysten puoliso ja leskijäsenille Lohjan kylpylähotelli Spa
& Resortissa 19.- 24.8.2019.

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 2019
tapaamispäivät ovat 12.9., 10.10. ja 14.11. Tulevista aiheista
saat tietoa tapaamisen yhteydessä tai Pia Angermalta puh.
050 370 9272.

Veteraanin leski tai vaimo, joka olet hoitanut tai hoidat veteraanipuolisoasi kotona. Et ole aikaisemmin osallistunut kunto- ja
virkistysviikoille liiton, sotaveteraanipiirin tai, yhdistysten

Huom! Muistathan esteen sattuessa myös peruttaa osallistumisesi!

Ma 2.9. klo 16.00 Taiteilija Pirkko Mannola kertoo näyttelijäurastaan sanoin ja sävelin, säestäjänä Harry Mälkki. Vapaa
sisäänpääsy, pullakahvit.
Ma 7.10. klo 16.00
Ma 4.11. klo 16.00
Ma 2.12. klo 16.00

ITÄ-HELSINGIN SOTAVETERAANIT -kerho
Kevään virkistystapahtuma siirtyy syksyyn
uutispuuroksi.

HELSINGIN SOTAVETERAANIKUORO -kerho
YHDISTYSASIAT

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

Kuoron harjoitukset jatkuvat torstaisin klo 11 - 12.30
Johannes församlingin

VANTAAN SOTAVETERAANIT ry
YHDISTYSASIAT
Läntinen osasto
Kuukausikokoukset järjestetään syksyllä entiseen tapaan eli
kuukauden toisena tiistaina. Kokouspaikkana on kevään viimeisistä kokouksista tutuksi tullut Myyrmäen Virtakirkko,
Rajatorpantien 8, 01600 Vantaa. Sisäänkäynti on Virtatalon
pääovesta Rajatorpantien puolelta. Virtakirkkoon pääsee

myös Kilterinkaaren puolelta, mutta siellä on rappusia.
Kokoukset alkavat klo 14.00, kahvitarjoilu klo 13 - 14.
Johtoryhmä kokoontuu klo 12.30. Syksyn ensimmäinen
kokous on 10.9. Esitelmien aiheet ilmoitetaan kokouksien
yhteydessä.
Itäinen osasto
Kuukausikokoukset järjestetään syksyllä entiseen tapaan eli
kuukauden toisena keskiviikkona. Kokouspaikka Koskikes-
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kuksen 1. krs, Vernissakatu 4, Tikkurila. Kokoukset alkavat
klo 14.00, kahvitarjoilu klo 13 - 14. Johtoryhmä kokoontuu
tarvittaessa klo 12.30. Syksyn ensimmäinen kokous on 11.9.
Esitelmien aiheet ilmoitetaan kokouksien yhteydessä.
KUNTOUTUS
Kuntoutusvastaavana toimii Seppo Kuokkanen,
puh. 040 525 0531
Vantaan Sotaveteraanit ry:n palvelut tunnuksettomille varsinaisille
jäsenille, puoliso- ja leskijäsenille 1.1.2019 alkaen
Hierontaa neljä (4) ilmaista 45 minuutin hierontakertaa vuodessa.
Kotiin tilauskustannukset (24 €/kerta) sisältyvät korvattavaan
osaan. Sovittava kuntoutusvastaavan kanssa, puh. yllä.
Jalkahoitoa viisi (5) enintään 50 €:n arvoista jalkojen perushoitoa vuodessa ilman ikärajaa. Sovittava kuntoutusvastaavan
kanssa, puh. yllä.
Suursiivous (ns. kotiapuprojekti).
Kaksi (2) suursiivousta vuodessa ilman omakustannusta ja tulorajaa. Sovittava taloudenhoitajan kanssa, puh. 0400 317 173,
tai kaarina.vasko@saunalahti.¿.
Taksin käyttöoikeus
Taksia voi käyttää yhdistyksen- ja muihin veteraanitilaisuuksiin.
Tämän lisäksi taksia voi käyttää kaikkiin lähialueella järjestettäviin
kiinnostaviin tilaisuuksiin. Näistä on kuitenkin aina sovittava
etukäteen osaston puheenjohtajan kanssa. Toivomuksena on
että käytettäisiin ryhmien tai useamman henkilön yhteismatkustamista.
Vantaan kaupungin palvelut tunnuksen omaaville veteraaneille
Kaupungin lääkinnällisen kuntoutuksen toimisto hoitaa Valtiokonttorin rahoittaman tunnuksen omaavien veteraanien laitos-,
päivä- ja avokuntoutuksen. Niihin tarvitaan lääkärin lähete. Rtunnuksen omaavat veteraanit saavat neljä 50 € arvoista jalkahoitoa
vuodessa. Niihin ei tarvita lääkärin lähetettä, mutta jalkahoidosta
on sovittava kaupungin veteraaniasioita hoitavien henkilöiden
kanssa. Länsi-Vantaalla lähihoitaja Jouni Lamminmäki puh. 050
312 4538, Itä-Vantaalla joko ed. tai lähihoitaja Maarit Litmanen
puh. 050 318 1671. Asian voi hoitaa myös käymällä Koivukylän

terveysasemalla, Karsikkokuja 15, 01360 Vantaa. Vantaalaisilla
sotaveteraaneilla on mahdollisuus saada myös maksuttomat
kotihoidon palvelut. Tämä perustuu palvelutarpeen arvioon.
Tiedustelut kaupungin Seniorineuvonnasta, puh (09) 8392 4202
tai seniorineuvonta@vantaa.¿.
Terveyden ylläpidon tuesta saa tietoa kotona asumisen tuki,
vanhus- ja vammaispalvelun palvelupäällikkö Päivi Keskiseltä,
puh. 050 314 5629 tai paivi.keskinen@vantaa.¿.
Suun terveydenhuollon palveluista saa lisätietoa suun terveydenhuoltoon johtaja Joona Iso-Lotilalta, puh. 040 716 4822 tai
joona.iso-lotila@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 ikkunain pesua. Tiedustelut
ja palvelujen järjestäminen kaupungin veteraaniasioita hoitavilta
henkilöiltä, katso yllä.
Nikkaristien ryhmä tarjoaa kertaluonteista apua kodin pieniin
askareisiin, esim taulujen kiinnittämiseen seinälle, kattolamppujen vaihtamiseen tai huonekalujen kokoamiseen. Ryhmä
koostuu Vantaan seurakuntien vapaaehtoisista avustajista.
Apua annetaan diakonisin perustein maksutta. Soita seurakuntaasi ja tilaa nikkari kotiisi, puhelinnumerot: Hämeenkylä 050
367 5841, Korso 050 599 9068, Rekola 050 553 8459,
Tikkurila 050 548 6078, Vantaankoski 050 357 7726.
TAPAHTUMIA
19.5. sunnuntai on Kaatuneitten muistopäivä. Pyhän Laurin
kirkon sankarihaudalla on kunnianosoitus messun jälkeen n
klo 11.00 ja Ruskeasannalla tämän jälkeen.
1.8. torstaina on Rosvopaisi-tapahtuma Tikkurilan urheilupuistossa klo 13.00.
8.9. sunnuntaina Uudenmaan veteraanien kirkkopyhä Hyvinkään kirkossa klo 10.00.
Katso myös Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin sivuilla
olevat tapahtumat! Niihin kaikkiin voit osallistua.

Piiri järjestää HETKI YHDESSÄ - loman piirin tai jäsenyhdistysten puoliso- ja leskijäsenille
Lohjan kylpylähotelli Spa & Resortissa (entinen Päiväkumpu) 19.-24.8.2019.

Hyvä veteraanin leski tai vaimo, joka olet hoitanut tai hoidat veteraanipuolisoasi kotona.
Et ole aikaisemmin osallistunut kunto- ja virkistysviikoille liiton, sotaveteraanipiirin tai, yhdistysten kautta eikä sinulla
ole rintamapalvelustunnusta ja tarvitset vaihtelua jaksaaksesi arkipäivässä, loma on silloin juuri sinulle tarkoitettu. Hakijan
on oltava Helsingin Sotaveteraanipiirin jäsenyhdistyksen tai kerhon jäsen.
Lomalle haetaan vapaamuotoisella kirjeellä, jossa tulee lyhyt kuvaus elämäntilanteesta, eläketulot sekä yhteystiedot.
Hakijan on selviydyttävä omatoimisesti päivittäisissä toiminnoissaan. Jos hakijalla on avun tarvetta, esimerkiksi liikkumisessa, pyydetään siitä hakemuksessa mainitsemaan. Myös muistihäiriöt saattavat vaikeuttaa lomalle osallistumista.
Lääkärintodistusta ei hakemuksen liitteeksi tarvita. Mahdollisista lääkkeistä jokainen vastaa ja hoitaa ne itse.
Loma sisältää 5 vuorokauden täysihoidon, majoituksen sekä monipuolisen ohjelman. Osallistuminen on maksuton.
Yhteiskuljetuksista tiedotetaan valituille henkilöille. Lomalle varataan 15 paikkaa.
Pyydämme lähettämään vapaamuotoiset, kirjalliset hakemukset viimeistään 7.6 mennessä osoitteella Anni Grundström,
Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri, Mannerheimintie 93 A, 00270 Helsinki
Lomalle hyväksytyille lähetetään asiasta kirjallinen tieto viimeistään 19.6. mennessä.
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TERVEHDIMME SOTAVETERAANEJA
Mikromaﬁa
Kalevankatu 42,00180 Helsinki
Puh. 010 8326 486
www.mikromaﬁa.ﬁ

Vacuumservice Sv Oy
Kutomotie 18, 00380 Helsinki
Puh. 09 7745 530
info@vacuumservice.ﬁ

AUS-Sähkö Oy
Kirvestie 29, 00760 Helsinki
Puh. 0400-502498

LOT TA
SVÄRD
SÄÄTIÖ

LOTTAMUSEO
KUNTOUTUSTA
VUOKRA-ASUNTOJA
AVUSTUSTOIMINTAA

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

www.lottamuseo.fi

Kuntoutuksen osaamiskeskus
kus Helsingissää

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

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

Kuntoutuksen kärjessä yli 25 vuotta - TERVETULOA

TERVEHDIMME
SOTAVETERAANEJA
Herttoniemen seurakunta
Asianajotoimisto Railas Oy Helsinki
Maanpuolustuskiltojen Liitto ry Helsinki

Käskynhaltijantie 5
00640 Helsinki

puh. 09 752 712
www.okks.fi
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ESPOON SOTAVETERAANIT ry
Ukonvaaja 4, 02130 ESPOO
Maanantai-torstai klo 9.00-14.00, puh. (09) 452 5721
espoon.sotaveteraanit@luukku.com
www.espoonsotaveteraanit.ﬁ

Espoon Sotaveteraanit ry 60 vuotta
Vuodet ja vuosikymmenet ovat kuluneet vauhdilla. Espoon Sotaveteraanit ry
viettää 60 vuoden merkkipaalun saavuttamista syyskuussa 2019. Tilaisuuksia
pidetään kaksittain. Juhlavuoden kunniaksi ja tietokirjaksi tuleville polville
julkaistaan kirja, jonka julkistaminen
tapahtuu 9.9.2019 klo 14.00 Tapiolan
Palvelukeskuksessa. Kirjan toimittajana on kokenut kirjailija, VTM Uolevi
Itkonen. Kirja tullaan jakamaan kaikille

veteraanijäsenille maksutta ja kiinnostuneille kirja tulee myyntiin.
Pääjuhla vietetään maanantaina
16.9.2019 klo 14.00 Espoon Kulttuurikeskuksen Tapiola-salissa. Tilaisuudessa
juhlapuheen pitää kenraali Jaakko Valtanen. Luvassa on monipuolinen musiikkipainotteinen ohjelma, esiintymään ovat
lupautuneet Kaartin soittokunta, ESMILA, Tapiola Sinfonietta ja Dominante.
Myös nuorten ohjelmaa on luvassa.

Vuosijuhlan toteutusta varten veteraaniyhdistyksen hallitus on nimennyt
toimikunnan. Siinä toimivat Hannu Viitanen puheenjohtajana ja jäseninä Helena
Luukkonen, Eino Luostarinen ja Raimo
Riikonen. Espoon Sotaveteraanit ry on
suurin toimiva paikallisyhdistys, jossa
on yli 200 veteraanijäsentä ja noin 400
kannattajajäsentä.

Naisjaosto Emmassa
Espoon Sotaveteraanit ry:n naisjaosto
teki huhtikuussa retken Espoon modernin
taiteen museoon Emmaan. Siellä oli esillä
kolme aikamme keskeistä nykymaalaria:
Jonathan Meese, Daniel Richter ja Tal R.

Nämä uusekspressionistisen maalaustaiteen perinnettä uudistavat taiteilijat ovat
olleet esikuvana monille suomalaisillekin
modernin taiteen harrastajille. Kolmikko
havainnoi maailmaa ja sen vakavaa tilaa

Värien kirjoa Espoon modernin taiteen museossa
Emmassa.
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huumorin ja leikillisyyden kautta. Tämä
värikylläinen ja hämmentäväkin näyttely
herätti mielessämme ensin epäluuloa,
mutta sitten upeita elämyksiä todella
mainion oppaamme välityksellä.

Espoon naisjaoston jäseniä Emmassa.

ESPOON SOTAVETERAANIT ry
Pankkiyhteys: NORDEA FI03 1112 3000 2453 88
TOIMIHENKILÖT
PUHEENJOHTAJA YRJÖ VIITASAARI
puh. 0400 706 770
Suvikummuntie 20 B, 02120 Espoo
1. VARAPUHEENJOHTAJA OLAVI MATILAINEN
puh. (09) 863 5271
Nupurinkalliontie 11, 02820 Espoo
2. VARAPUHEENJOHTAJA HANNU VIITANEN
puh. 040 533 8911
Vehkamäki 9 A 2, 02180 Espoo
HALLITUKSEN SIHTEERI RIITTA VIITANEN
puh. 040 511 0904
Vehkamäki 9 A 2, 02180 Espoo
TALOUDENHOITAJA HELENA LUUKKONEN
puh. 050 593 3751
Puolikuu 2 C 14, 02210 Espoo
TOIMISTONHOITAJA KRISTIINA HAUKILAHTI
puh. (09) 452 5721
Maanantai - torstai klo 9.00–14.00
espoon.sotaveteraanit@luukku.com
HALLITUS
YRJÖ VIITASAARI, PJ puh (09) 452 4662, 0400 706 770
OLAVI MATILAINEN, 1. VPJ., puh. (09) 863 5271
HANNU VIITANEN 2. VPJ., puh. 040 5338 911
RAIMO ELONSALO puh. 044 264 2931
TUIJA KOIVU puh. 0400 910 315
HELENA LUUKKONEN TA, puh. 050 593 3751
RAIMO RIIKONEN puh. 040 835 2907
LIISA SIHTOLA puh. 0500 801 510
RIITTA VIITANEN SI, puh. 040 511 0904
KUNNIAPUHEENJOHTAJA
EINO LUOSTARINEN puh. 050 590 4135
TOIMINNANTARKASTAJAT
PEKKA HAANMÄKI puh. 050 646 83
IRJA KOSONEN puh. 050 501 3625
HUOMIONOSOITUKSET JA
KUOLINILMOITUKSET
Espoon Sotaveteraanit ry, Ukonvaaja 4, 02130 Espoo
puh. (09) 452 5721, ma – to klo 9 - 14
espoon.sotaveraanit@luukku.com
KIRKKONUMMEN JAOSTO
RAIMO ELONSALO PJ, SI, HA, puh. 044 264 2931
JORMA K. HAKALA TI, puh. 0500 901 203
SAULI RÅMAN RA, puh. 050 325 8085

KULTTUURIJAOSTO
RAIMO RIIKONEN PJ, RA, puh. 040 835 2907
EEVA KALIN SI, teatteriliput puh. 040 756 8219
ANNA-LIISA LAURILA, kahvikonsertit ja retket
puh. 050 563 7799
LOTTA RIISALO, oopperaliput puh. 050 369 9550
PIIRIN LEHDEN YHTEYSHENKILÖT
KRISTIINA HAUKILAHTI puh. (09) 452 5721
espoon.sotaveteraanit@luukku.com
MARTTI NURMISALO puh. 040 716 9744
martti.nurmisalo@desibelius.com
NAISJAOSTO
LIISA SIHTOLA PJ, puh. 0500 801 510
IRJA KOSONEN, Vpj. puh. 050 501 3625
RAUNI SALO SI, puh. 0500 447 739
RAILI SUNDHOLM, pääemäntä puh. 050 574 8894
HELENA LUUKKONEN RA, puh. 050 593 3751
SEPPELEJAOSTO
OLLI SORVETTULA PJ, puh. 040 5081 683
MATTI KALTOKARI, lippuvastaava puh. 040 522 2872
JUHANI MANNER, lippuvastaava puh. 050 531 8945
SOSIAALIJAOSTO
IRMA RUUSKANEN-SERE PJ, puh. 050 525 0103
KARIN TUUKKANEN SI, puh. 0400 444 197
HELENA LUUKKONEN RA, HA, puh. 050 593 3751
LIISA MERTANEN, maksusitoumuksien maksukäsittely
puh. 0400 662 637
KRISTIINA HAUKILAHTI, maksusitoumuksien tilaukset
puh. (09) 452 5721, ma – to klo 9 – 14
ANJA HAKANEN puh. 0400 802 831
VELJESAPUTILI Nordea FI57 1112 3000 3189 12
SOTAVETERAANIKUORO
LAURI LEHTONEN PJ, puh. 0400 542 527
laupele@elisanet.¿
ELJAS AHONEN toimintasihteeri puh. 040 7616 171
eljas.ahonen@kolumbus.¿
IRJA KOSONEN RA, puh. 050 501 3625
irja.kosonen@gmail.com
KAI VAHTOLA kuoron johtaja puh. 040 771 9394
vahtolakai@gmail.com
TAPANI HÄRMÄ kuoron varajohtaja puh. 050 306 8801
ta.harma@gmail.com
VALISTUSJAOSTO
MARKKU REIMAA PJ, puh. 040 747 9065
MARTTI NURMISALO SI, puh. 040 716 9744
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ESPOON SOTAVETERAANIT ry
TOIMINTARYHMÄT
Kuoro: Harjoitukset ovat perjantaisin klo 16.00-18.30
Tapiolan palvelukeskuksessa.
TOIMINTAKALENTERI
TOUKOKUU
To 16.5. Kevät talkoot Palstarinteellä. Hoitokunta
Su 19.5. klo 10.45 Kaatuneitten muistopäivä, seppelten
lasku, kaksikielinen sanajumalanpalvelus, kahvit SRKtalolla. KI
KESÄKUU
To 6.6. Virkistyspäivä Palstarinteellä. Bussikuljetus
Gardenilta klo 9.00. SO
HEINÄKUU
To 11.7. Virkistyspäivä Palstarinteellä. Bussikuljetus
Gardenilta klo 9.00. SO
SUOMEN KANSALLISTEATTERI,
PIENI NÄYTTÄMÖ
Lauantaina 26.10.2019 klo 13.00

KOIRAMÄEN
SUOMEN HISTORIA
Perustuu Mauri Kunnaksen kuvateokseen,
dramatisointi Eva Buchwald, ohjaus Irene Aho
Kesto 1 h 55 min, väliaika. Bussikuljetus
Rooleissa Hannu-Pekka Björkman, Aksa Korttila,
Petri Liski, Harri Nousiainen, Karin Pacius, Heikki
Pitkänen, Marja Salo ja Paula Siimes.
Hauska ja vauhdikas aikamatka Suomen historian
vaiheista 1500-luvulta 1800-luvun alkuun.
Tästä nauttivat sekä lapset että aikuiset.
LIPUT: peruslippu 38 €, eläkeläiset 34 €,
sotaveteraanit 14 €, lapset/opiskelijat 20 €
LIPPUVARAUKSET 30.9. MENNESSÄ
Eeva Kalin 040 756 8219

Kylpyläkuntoutusmatkan
Pärnuun
Espoon Sotaveteraanit ry: n Sosiaalijaosto on varannut 10.-7.6.2019 kylpyläkuntoutusmatkan Pärnuun,
Medican Spa Estoniaan. Matkustaminen tapahtuu
Tyllilän liikenteen tilausbussilla ”ovelta ovelle”. Kysy lisätietoja Helena Luukkoselta, puh 050 5933751
ja ilmoittaudu kuntoutukseen.
Tervetuloa mukaan!
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ELOKUU
To 8.8. Virkistyspäivä Palstarinteellä. Bussikuljetus
Gardenilta klo 9.00. SO
To 22.8. Virkistyspäivä Palstarinteellä. Bussikuljetus
Gardenilta klo 9.00. SO
SYYSKUU
Ma 2.9. klo 14.15. Valistusjaoston esitelmätilaisuus
TPK:ssa. Arktinen suurlähettiläs Aleksi Härkönen: Suomen
arktisen puheenjohtajuuden kokemukset.
Ma 9.9. klo 14.15. Valistusjaoston esitelmätilaisuus
TPK:ssa. Espoon Sotaveteraanit ry 60 v juhlakirjan
julkistaminen
Ti 10.9. klo 12.30 Veteraanitapaaminen Palvelukeskuksessa.
KI
Ma 16.9. klo 14.00 Espoon Sotaveteraanit ry 60 vuotta.
Juhlatilaisuus Espoon kulttuurikeskus Tapiola-salissa
To 19.9. Syystalkoot Palstarinteellä. Hoitokunta
KI = Kirkkonummi, NA = Naisjaosto, SO = Sosiaalijaosto

Palstarinne,
kesän 2019 toiminta
Palstarinteen isäntä ja hoitokunnan
pj. Eino Grönlund 050 355 3429
Emäntä Raili Sundholm 050 574 8894
Emäntä hoitaa kahvin ja kahvileivän.
Kustannus 3 €/hlö.
Voi tuoda itselle esim. makkaraa grilliin.
To 16.5. Kevättalkoot, Hoitokunta
To 6.6. Virkistyspäivä. Linja-auto Tapiola Garden
klo 9.00 SO
To 11.7. Virkistyspäivä. Linja-auto Tapiola Garden
klo 9.00 SO
To 8.8. Virkistyspäivä. Linja-auto Tapiola Garden
klo 9.00 SO
To 22.8. Virkistyspäivä. Linja-auto Tapiola Garden
klo 9.00 SO
To 19.9. Syystalkoot, Hoitokunta
Ilmoittautumiset virkistyspäiviin viimeistään
tapahtumaviikon maanantaina Karin Tuukkaselle,
puh 0400 444197. Kevät- ja syystalkoisiin tarvitaan
apuvoimia.
Tervetuloa mukaan!

ESPOON SOTAVETERAANIT ry
Espoon Sotaveteraanit ry:n tukimuodot 2019
Korvausanomukset Helena Luukkonen, Puolikuu 2 C 14, 02210 ESPOO, puh. 050 593 3751, arkisin klo 9.00-12.00.
Tukimuodot ja tukiin oikeutetut
Fysikaalinen avokuntoutus: Lääkärin lähetteellä saadusta avokuntoutuksesta korvataan tunnuksen RS, RP ja
MR omaaville sotaveteraaneille käytettävissä olevan määrärahan sallimissa rajoissa. Itse maksetusta laskusta tulee
selvitä Kelan taksojen mukainen korvaus. Jäännössummasta voi tehdä korvausanomuksen ja postittaa sen ylempänä
annettuun osoitteeseen.
Ilman lääkärin lähetettä saadun avokuntoutuslaskun loppusummasta vähennetään oletettua Kela-korvausta 10 %:ia.
Taksikulujen osittainen korvaus: Tunnuksen omaavat veteraanit voivat saada välttämättömien taksikulujen osittaista korvausta kuittia vastaan. Korvausta voi saada esimerkiksi KELA-korvattavien matkojen omavastuuosuudesta,
kaupassa käynnistä, yhdistyksen kokouksiin, juhla- ja virkistystapahtumiin osallistumisesta ja muuhun kunnon
ylläpitämiseen liittyvistä matkoista. Korvausanomukset lähetetään (3 kk kerrallaan) yllä mainittuun osoitteeseen .
Lääke- ja sairaalamaksukorvaukset: Tarkoitukseen on varattu määräraha, mikä marras-joulukuussa 2019 jaetaan
niiden RS, RP ja MR veteraanijäsenten kesken, joille Kansaneläkelaitos ilmoittaa kirjeellään vuoden 2019 aikana
lääkkeistä maksetun omavastuun täyttyneen. Sairaalamaksuja korvataan harkinnan mukaan bruttotulon ollessa
enintään 1.500 €/kk.
Merkitkää pankkitilinne numero korvaushakemuksiinne!
Siivous- ym. avustajatoiminta
RS, RP, MR: Kun veteraani on käyttänyt kokonaan Espoon kaupungin välittämät, valtion myöntämät
kotona selviytymiseen tarkoitetut tuet, voivat Espoossa ja Kauniaisissa asuvat veteraanijäsenemme
saada 4 kpl/vuosi yhdistyksen samaan tarkoitukseen myönnettäviä 40 €:n arvoisia maksusitoumuksia.
Puolisojäsenet (PJ): saavat 4 kpl/vuosi 40 €:n arvoisia maksusitoumuksia käytettäväksi jalkahoitoihin tai hierontoihin.
Perheen leskijäsenet (PLJ): saavat 10 kpl/vuosi 40 €:n arvoisia maksusitoumuksia käytettäväksi oman harkintansa
mukaan siivouspalveluun, jalkahoitoihin tai hierontoihin.
Tilaukset: Kristiina Haukilahti puh. (09) 452 5721, ma-to klo 9.00-14.00.
Lue ja säilytä maksusitoumusten käyttöohjeet!

Espoon kaupungin palvelut, tunnuksen omaaville sotaveteraaneille 2019
Huomioithan, että näitä palveluja koskevia kysymyksiä ei hoideta yhdistyksen kautta!
Seniorineuvonta ja palveluohjaus, veteraanipalvelut, PL 2308, 02070 ESPOON KAUPUNKI
Käyntiosoite: Karvasmäentie 6 (Espoon Sairaala), 02740 ESPOO
Kuntosuunnittelijat, puh. (09) 8164 2380, ma-to klo 12.00-13.00
Kuntoutushakemus ja lisätietoja: http://www.espoo.À/À-FI/Seniorit/Veteraanipalvelut
Palvelut: Maksuton poliklinikkakäynti Jorvin ja Espoon sairaalassa, avo- ja laitoskuntoutusta vuosittain, 6 kertaa vuodessa
jalkahoitoa á 45 €, silmälasien hankintaan 100 €/vuosi, ilmainen hammashoito (Espoon kaupungin suunterveydenhuollon
kautta), maksuvapaus terveyskeskus maksuista, maksuton joukkoliikenne, kaupungin uimahallien ja kuntosalien maksuton
käyttö, ilmaiset parkkipaikat määrätyillä alueilla. Omaishoitajan fysioterapia viisi kertaa vuodessa.
Muista merkitä veteraanipalveluun lähetettäviin alkuperäisiin kuitteihin nimesi, osoitteesi ja pankkitilisi numero.
Määräpäivä hakemusten ja kuluvan vuoden kuittien (jalkahoito ja silmälasit) palauttamisessa on 31.12.2019.
Kotihoitopalvelut: Valtion vuoden 2019 talousarvioon on varattu määräraha sotaveteraanien kotona selviytymisen
tukemiseksi. Espoossa määräraha osoitetaan mm. siivous- ja ikkunanpesupalveluun sekä esim. lumi- tms. pihatöiden
teettämiseen. Kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kotihoitoyksikkö lähettää hakulomakkeet ja ohjeet kotiosoitteella
jokaiselle valtion rahoitettavaan tukeen oikeutetulle.
Lisätietoja arkisin puh. (09) 816 33 333 klo 9.00-15.00.

Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry:n yhteystiedot löydät piirin sivulta!
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PÄHKINÖIDEN
RATKAISUA

Vänrikki

Mielosen
probleema
Sanotaan, että kevät keikkuen tulevi. Pääsiäinen on takana ja kevät näyttää parhaintaan,
lähes kesäinen sää. Taas on aikaa ja energiaa
paneutua isäni valokuvakansioon. Käteeni
osui kuva, josta en osaa päätellä juuri mitään.
Kuvan takana on teksti ”Temppelin harjalla
– tärkeä virkistäytymispaikka helsinkiläisille
veteraaneille”
Hyvät veteraanisisaret ja -veljet, osaatteko
te kertoa kuvasta mitään; mistä kuva on tai
mihin se liittyy?




Lähetä ratkaisusi tämän numeron tehtäviin
piirin toimistoon 19.8.2019 mennessä osoitteella Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri,
Mannerheimintie 93 A, 00270 Helsinki.
Arvomme oikein vastanneiden kesken lahjakortit.
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Voittajat
Onnetar suosi lehdessä 1/2019 olleiden pähkinöiden osalta Sudokussa Tyyne Pietilää ja
Mielosen osalta Anneli Kiukkosta. Kuvassa
oli Helsingin Kaivopuistossa, Kaivohuoneen
pohjoispuolella, Ison Puistotien varrella oleva
Suomen Itsenäisyydelle omistettu kuusi ja
puun juurella samassa yhteydessä paljastettu
muistokivi.





Vastaukset
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käpyrinne

Käpyrinne ry
Hyvä mieli –
sydämellinen palvelu
Palvelutalomme Töölössä ja Käpylässä tarjoavat turvallisen kodin palveluineen. Myös lyhytaikainen asuminen on
mahdollista taloissamme. Tarjolla on hoiva- ja siivouspalvelujen lisäksi laadukkaita fysioterapia- ja toimintaterapiapalveluja, joita toteuttavat upeat ammattilaiset Päivi, Sari
ja Sonja. Fysioterapeuttien ja toimintaterapeutin palveluja
tarjoamme myös talojen ulkopuolisille asiakkaille.
Järjestämme molemmissa taloissa monipuolista ryhmätoimintaa ja kaikille avoimia tapahtumia. Olemme olleet
aktiivisesti mukana kehittämässä ja tarjoamassa mielekästä arkea ikääntyville ihmisille eri hankkeiden kautta.
Sinäkin olet tervetullut mukaan osallistumaan hyvinvointia
tukevaan toimintaan joko asukkaana, asiakkaana, jäsenenä, työntekijänä tai vaikkapa vapaaehtoisena.
Soittele, niin kerromme lisää Käpyrinteen toiminnasta ja
mahdollisuuksista!
Kantin Pysäkki & Käpylän Pysäkki
Puh. 040 017 3031/ Erja Vanhanen
Puh. 044 550 5572/ Minna Kiviaho
erja.vanhanen@kapyrinne.ﬁ
minna.kiviaho@kapyrinne.ﬁ
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Rosvopaisti 1.8. klo 13.00 alkaen Tikkurilan urheilupuistossa
Veteraaneille, puolisoille ja leskille järjestetään Vantaalla, Tikkurilan urheilupuistossa (Läntinen Valkoisenlähteentie 54) rosvopaistitapahtuma torstaina 1.8. klo 13.00 - 16.00. Vapaa pääsy.
Ohjelma
- klo 13.00 tervehdys ja ruokailu
- klo 14.00 viihteellinen ohjelma
- klo 15.00 kahvit
Piirin järjestää kuljetukset Vantaalle
- Helsingistä, lähtö Marskin patsaalta klo 12.15
- Espoosta Hotelli Gardenin edestä klo 12.00
Huom! Kuljetukseen on ilmoittauduttava piirin toimistoon puh. 050 441 4704 viimeistään to 13.6.

Kirkkopyhä 8.9. klo 10.00
Hyvinkään kirkossa
Vietämme Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun veteraanien kirkkopyhää Hyvinkään kirkossa (Hämeenkatu 16) sunnuntaina 8.9.
Messu alkaa klo 10.00. Messussa saarnaa rovasti Jaakko Simojoki.
Lyhyen tauon jälkeen on juhlahetki kirkossa ja lounas Hyvinkään
seurakuntakeskuksen tiloissa. Tilaisuudessa toivotaan käytettävän
kunniamerkkejä.
Kuljetus Hyvinkäälle lähtee Mannerheimin ratsastajapatsaalta klo
9.00, paluukuljetus välittömästi tilaisuuden päätyttyä. Kirkkopyhään
osallistujan tulee ilmoittautua piirin toimistoon viimeistään tiistaina
20.8. puh. 050 441 4704.
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