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Veteraanijärjestöjen keskeisiä tehtäviä on jäsenistönsä edunvalvonta. Työllä on
kansalaisten varaukseton tuki. Suomessa vallitsee laaja yksimielisyys siitä, että
veteraanit ovat ansainneet kaiken tarvitsemansa avun. Viime vuosina on saatu
aikaiseksi, mm. lakimuutos, jolla kunnat saavat käyttöönsä veteraaniensa tiedot,
myös kotona asumista tukevia palveluita on kehitetty. Veteraanimäärärahojen osalta
on kuitenkin käyty jatkuvaa viivytystaistelua. Valtiovarainministeriön vuosittain
leikkaamia rahoja on saatu palautettua vahvalla eduskuntavaikuttamisella,
kasvavaan tukitarpeeseen tämä ei ole kuitenkaan riittänyt.
Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlassa 27.4.2016 pääministeri Juha Sipilä antoi
lupauksen paremmasta. Itsenäisen Suomen täyttäessä ensi vuonna sata vuotta
valtioneuvosto haluaa vielä kerran panostaa sotiemme veteraanien palveluihin.
Hallitus haluaa turvata sen, että kaikilla veteraaneilla on mahdollisuus saada
tarpeitaan vastaavat, maksuttomat, kotona asumista tukevat palvelut. Palveluihin
on tulossa merkittävästi lisää rahaa, summa tarkentuu syksyn budjettiriihessä ja on
tiedossamme tämän lehden tullessa jakeluun.
Huomattava osa veteraaneista asuu kotona ja haluavat asua siellä, myös yhteiskunta
haluaa tätä. Sen takia on luonnollista, että panostetaan kotona asumisen
tukemiseen. Lisämäärärahan myötä tarvitaan kunnissa asenne- ja toimintatapojen
muutos. Palveluita ei voida enää laskea veteraanien oman aktiivisuuden varaan.
Veteraanit ovat sen ikäisiä ja useimmat sen kuntoisia, että kaikki eivät itse pysty
hakemaan apua. On väärin olettaa, että sataa vuotta lähestyvä soittaisi virastoihin
oma-aloitteisesti avun perään tai täyttelisi monimutkaisia lomakkeita ja vieläpä
itse seuraisi käyttämiään euroja. Kunnan on lähestyttävä veteraania ja tuotettava
tarvittavat palvelut. Byrokratia ei saa olla esteenä. Pääkaupunkiseudun kunnille on
iso haaste siirtyä palveluiden hakemisesta niiden aktiiviseen tarjontaan. Mahdotonta
se ei ole, sillä kunnille on viime vuosien aikana kerääntynyt riittävästi tietoa
veteraanin tarpeista. Keskeistä on ajattelutavan muutos.
Palveluiden ohella kuntien on kehitettävä myös veteraanikuntoutusta. Vielä löytyy
niitä tervaskantoja, jotka hyötyvät laitoskuntoutuksesta, tai avokuntoutuksesta.
Tuettu kotona kuntoutuinen on kuitenkin vastaus ikääntyvälle veteraanijoukolle.
Helsingin kaupungin tänä vuonna aloittama veteraanien tuettu kotona kuntoutuminen
on tästä hyvä erimerkki.
Haluan kiittää niitä yrityksiä, yrittäjiä, yhteisöjä ja yksittäisiä henkilöitä, jotka vuosien
ajan ovat kannatusilmoituksillaan mahdollistaneet tämän lehden toimittamisen ja
siten tukeneet pääkaupunkiseudun veteraaneja. Kiitos.
Syksyn kuulaita päiviä odotellessa!
Rauno Loukkola
Toiminnanjohtaja

Kansi
Pääministeri Juha Sipilä
Kansallisen veteraanipäivän
pääjuhlassa Oulussa 27.4.2016.
Kuva Markku Seppä.
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Piirissä tapahtunutta

Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö tapasi Suomen-poikia 17.5.2016 valtiovierailullaan. ”Hienoa nähdä sellaisia sankareita”
totesi presidentti Niinistö paikalle saapuneelle 11 Suomi-pojalle.
Presidentti laski seppeleen Suomen-poikien sankarihautausmaalle Metsäkalmistoon. Kuvat Juhani Kandell, Tasavallan
presidentin kanslia.
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Vantaan Sotaveteraanit ry:n 40-vuotisjuhlia vietettiin 2.6. Hämeenkylän kirkossa. Erinomaisesti onnistuneissa juhlissa oli
monipuolinen ja korkeatasoinen ohjelma. Yläkuvassa Kanttiinin Lotat ja alla oopperalaulaja Esa Ruuttunen. Kuvat Sture
Lundqvist
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Perinteistä rosvopaistijuhlaa vietettiin Oulunkylän Kuntoutussairaalan alueella 10.6. Juhla aloitettiin juhlavasti paljastamalla
kuntoutussairaalan pihalla uusi veteraanimuistomerkki, sodanaikainen muistotykki 76 K 02. Varsinaista juhlaa vietettiin perinteisin menoin, hyvästä ohjelmasta ja musiikista sekä maittavasta ateriasta nauttien.
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Sotaveteraaniliiton liittopäiviä viettiin Joensuussa 8.-9.6. Aseveli-illassa esiintyivät mm. taiteilijat Kai Hyttinen sekä Katri
Helena. Alakuvassa piirin Viron kerhon kokousedustajat Edgar Sinisalu ja Ülo Veidenberg. Kuvat Markku Seppä.
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Espoon Sotaveteraanit ry:n maanantaiesitelmissä kuullaan korkeatasoisia ja mielenkiintoisia esitelmiä. Keväällä valtioneuvos
Riitta Uosukainen puhui aiheesta ”Sodan pitkä varjo; lapset ja vanhukset, äidit ja morsiamet..” Esiintyjä keräsi kuulijoita salin
täydeltä. Tilaisuudet ovat avoimia myös piirin helsinkiläisille ja vantaalaisille jäsenille
Loppukeväästä järjestettiin Lentopalloliiton ikämiesten Suomenmestaruuskilpailut. Jaakko Estolan kokoama sotaveteraanien
joukkue sijoittui SM-kilpailujen hopealle yli 85-vuotiaiden sarjassa. Ei se ole iästä kiinni vaan taidosta!
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Hetki yhdessä
Tästä tilaisuudesta sain puhelimitse Pentti
Perttulalta tiedon aika varhain. Hän kysyi
haluanko osallistua miesten leirille? Sitten
ei pitkään aikaan kuulunut asiasta mitään.
Seuraavaksi posti toi tiedotuksen ”Hetki
yhdessä yksinasuville veteraanimiehille”.
Se oli Helsingin seudun sotaveteraanipiirin, Suomen Sotaveteraaniliiton ja
Munkkiniemen seurakunnan tiedote,
jossa kerrottiin leiristä Hvittorpassa
25-26.4 Masalassa. Ohjelman nähtyäni
ilmoittauduin oitis.
Aamupäivällä maanantaina 25.4 bussi
Mannerheimin patsaalta lähti mukanaan
kaksi veteraania Veikko Tolkki ja minä,
Munkkiniemestä kerättiin bussiin lisää
veljiä. Puolenpäivän aikoihin olimme perillä Masalassa kurssikeskuksessa. Siellä
majoituttiin yhden hengen huoneisiin.
Meitä oli kymmenen kaikkiaan.
Päivän avauksen ja hartaushetken piti
kenttäpiispa Pekka Särkiö kertomalla mm.
puolustusvoimiemme pappien toiminnasta. Pekka Särkiön osallistumista arvostin
suuresti. Lounaan jälkeen kokoonnuttiin
tutustumaan sekä leirin järjestäjiin että
osallistuviin. Jokainen kertoi nimensä
ja lyhyesti elämänsä vaiheet. Eihän ne
nimet kuitenkaan varmaan jokaisen
muistiin jääneet. Se ei kuitenkaan haitannut ohjelman suoritusta, jossa oli
keskustelua, hiljentymistä, tuolijumppaa
ja ruokailua. Sitä oli sopivasti hengen ja
ruumiin ravinnoksi.
Seurakunnan toimijoita Sinikka Peltohakaa, Helena Moilasta, Mia Salmiota,
Heli Erkkilää ja Santtu Salmista on aiheellista kiittää kaikkien heidän arvostavasta

Kirjoittaja Olli Vuorio toinen vasemmalta
suhtautumisestaan veteraaneihin ja työstä
meidän hyväksemme. Erityisen kiitoksen
ansaitsee myös Taina Leinonen surun
käsittelystä. Se kosketti ja helpotti.
Tavallisesti aloitan päivän lukemalla
isältäni jääneen neljän papin kirjoittamasta kirjasta ”Päivän tekstin.” Näin
ollen koko päivän vietto hengellisissä
merkeissä oli minulle luontevaa. Aviopuolison menehtymisen jälkeen on toisinaan
yksinäisyyden hetkiä vaikka tekemisestä
ei ole ollut puutetta. Tämän vuoksi seura
kaltaisten kanssa antoi tyydytystä. Tiistaina yllätyksenä tuli MTV:n haastattelija ja

kuvaaja. Kohteena olivat Antti Henttonen
ja allekirjoittanut, joiden kertomukset
nähtiin veteraanipäivänä MTV:n uutisissa.
Tuli hyvää palautetta.
Sinikka Peltohaan teksti ja Herran
ehtoollinen toisen päivän lopuksi kruunasi tilaisuuden. ”Hetki yhdessä -leiri”
oli kaikin puolin antoisa. Toivonkin tällaisen toiminnan jatkuvan ja pääseväni
osallistumaan jos Luoja suo.
Lopuksi kaikille lämpimät kiitokseni
ja ”pysykää pystyssä”.
Olli Vuorio

Kenttäpiispa Pekka Särkiö puhumassa Hetki yhdessä -leiriläisille.
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Helsingin Seudun
Sotaveteraanipiirin
perinteinen Valoa syksyyn -konsertti järjestetään lauantaina
8.10. klo 14.00 Helsingin Konservatoriossa, Ruoholahdentori 6
(Lähellä Ruoholahden
metroasemaa)
Kuten viereisestä ilmoituksesta näet, olemme saaneet korkeatasoisia esiintyjiä. Konsertti
on varmasti ikimuistoinen.
Ilahduta lähimmäisesi
ja tuo hänet konserttiin.
Pääsylippu maksaa vain
20 euroa. Niitä saa piirin toimistosta. Osta
heti, sillä liput menevät
nopeasti.
Lisätietoa piirin toimistosta, 050 4414 704
tai 050 4414 703
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Kotona asumista edistäviä paveluita

Turvallisemmin
portaissa

JOUNI KARENIUS
TYÖNJOHTAJA

Rakennus- ja maalausliike Helkar Oy
Laippatie 9, 00880 Helsinki
info@helkar.fi

Gsm. +358 50 338 9902
jouni.karenius@helkar.fi

Huoneistojen ja kylpyhuoneiden
kunnostus- ja maalaustyöt.
Ammattitaidolla kotimaisin voimin jo 25 vuotta.
Isot ja pienet kunnostus- ja korjaustyöt. Kysy lisää!
Veikko Juutilainen puh. 0400-500 380
Viides Linja 2, 00530 Helsinki
ootri.oy@pp.inet.fi

TOIMI HW TALO OY
Asunnonmuutostyöt ammattitaidolla:
– kynnyksien muutostyöt
– luiskat/rampit ja tukikaiteet
– Ammeen poistot, esteettömät suihkukaapit
– pesuhuone remontit
– keittiöremontit
– kaikki rakentamiseen liittyvä
Petri Heinonen 050-554 3313
petri.heinonen@toimivahwtalo.fi

Stannah-porrashissit on tarkoitettu
helpottamaan juuri sinun elämääsi ja
tuomaan lisää turvallisuutta liikkumiseesi.
• Suoriin ja kaartuviin portaisiin
• Valikoimissamme myös lavahissejä
• Hyödynnä kotitalousvähennys
asennustyön osuudesta
Ota yhteyttä, niin kerromme lisää

puh. 020 112 1681
www.turvallisemminportaissa.ﬁ
Mediq Suomi Oy, PL 115, 02201 Espoo
Puhelin 020 112 1681, Faksi 020 112 1501
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Pasilan väki Viipurissa
Lähes parikymmentä henkilöä Pasilan Veteraanitalon toimistoista teki kesäkuussa
yhteisen virkistysretken rajantakaiseen
Karjalaan, pääkohteena ikimuistoinen
Viipuri. Matkanjohtajana toimi eversti
Pertti Suominen ja oppaana kenraali
Pentti Lehtimäki. Vihdin Liikenteen sinivalkoisella turistibussilla matka taittui
miellyttävällä tavalla.
Pian rajan ylityksen jälkeen ryhmä
laski kukat Säkkijärven kenttähautausmaalla. Monille käynti oli ensimmäinen.
Oli hyvin valaisevaa kuulla kenttähautausmaan historiallisesta taustasta sekä
samalla edelleen tehtävän sotavainajatyön
monimuotoisuudesta. Koko kaksipäiväisen matkan ajan saatiin kuulla useita
erinomaisia katsauksia alueen vanhasta
suomalaishistoriasta ja myös nykyhetken
elämänmenosta. Sotavuosiin liittyneet
aiheet olivat luonnollisesti monella tavalla esillä.
Bussilla ja jalkaisin tutustuttiin Vii-

purin kaupunkiin, vanhoihin ja uusiin
nähtävyyksiin, keskustan puistoihin,
katseltiin patsaita, käytiin kahdessa kirkossa ja nähtiin monta muutakin merkittävää rakennusta sekä tapahtumapaikkaa.
Maineikkaasta Monrepoon puistostakin
saatiin pieni välähdys.
Linna, Pyöreä torni ja Kauppahalli
olivat kuvista tuttuja niillekin, jotka
näkivät kaupungin ensi kertaa omin
silmin. Tori oli täynnä myyntikojuja ja
markkinamenoa.
Alvar Aallon linjakasta funkiskirjastoa
ihasteltiin ulkoapäin, mutta sisälle ei nyt
ollut mahdollisuutta mennä. Rakennus
suorastaan hehkui valkoisuutta aurinkoisessa Torkkelinpuistossa. Vanhan ajan
tunnelmaa ja arvokkuutta henki myös
majapaikka hotelli Viipuri.
Toisena matkapäivänä suunnattiin
kohti Äyräpäätä, monista taisteluista
muistettua aluetta Vuoksen rannalla.
Kenttähautausmaan yläpuolella mäellä

on vielä jäljellä sodassa tuhoutuneen
kirkon raunioita. Vuosalmen sana nostaa
monen mieleen taistelun melskeen; nyt
tyyni vedenpinta huokui hiljaisuutta ja
aurinkoista kesän rauhaa.
Äyräpäästä suunnattiin vielä Tienhaaran ja Portinhoikan kautta TalinIhantalan alueelle, nykymaisemia ja
asutusta sekä vanhoja taistelumaastoja
ja muistomerkkejä katsomassa. Mielen
vetivät vakavaksi kuvaukset alueen rajuista torjuntataisteluista kesällä 1944.
Siellä ovat olleet mukana myös monet
veteraanijärjestöjemme jäsenet, silloin
kauan sitten nuorina sotilaina.
Viipuriin palattua oli vielä mahdollisuus
kiertää hetki puodeissa tai Kauppahallissa.
Muutamat ehtivät käydä myös Viipurin
kenttähautausmaalla, raunioituneen tuomiokirkon luona. Kotimatkalle lähdettiin
monia kokemuksia rikkaampina.
Teksti ja kuvat
Tero Tuomisto

Pertti Suominen kertoo Säkkijärven kenttähautausmaan vaiheista ennen kukkien laskua.
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Pasilan retkeläisiä Viipurissa Pietari-Paavalin kirkon luona.

Maineikkaan Monrepoon puiston portti.
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Suomen Sotaveteraaniliiton XXVII liittopäivät
Joensuussa 8.-9.6.

Erkki Heikkinen kiittää liittokokousta saamastaan luottamuksesta.

Suomen Sotaveteraaniliiton 27. liittopäivien yhteydessä pidetyssä liittokokouksessa linjattiin liiton ja jäsenyhdistysten
toimintaa pitkälle tulevaisuuteen. Liittokokouksessa tehtiin myös merkittäviä
henkilövalintoja.
Liiton uudeksi puheenjohtajaksi valittiin, Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin
esityksestä lehdistöneuvos Erkki Heikkinen. Heikkinen on Oulussa syntynyt ja
siellä nuoruutensa viettänyt sotaveteraanin
poika, joka asuu nykyisin Espoossa.
Sotaveteraaniliiton valtuuston puheenjohtajaksi valittiin, niin ikään piirimme
esityksestä, hallitusneuvos Sakari Sippola.
Sakari on johtanut valtuustoa vuodesta
2012. Sakari asuu Niemenmäessä ja on
Keski-Helsingin Sotaveteraanit kerhon
jäsen.
Piirin edustajaksi Sotaveteraaniliiton
valtuustoon vuosille 2016-2018 valittiin
Usko Puustinen (Helsingin Sotaveteraanit kerho) ja hänen varajäseneksi Eino
Luostarinen (Espoon Sotaveteraanit ry)
ja Irma Lähdesmäki (Helsingin Sotaveteraanit kerho)

Suomen Sotaveteraaniliiton XXVII liittopäiville kokoontunut järjestöväki arvostaa suuresti pääministeri Juha
Sipilän Kansallisen Veteraanipäivän juhlassa julkistamaa linjausta turvata kaikille sodissa taistelleille miehille
ja naisille kotipalvelut.
Palveluiden saatavuus veteraaneille edellyttää hyvää yhteistyötä valtion, kuntien ja veteraanijärjestöjen välillä.
Veteraanit ovat erityisryhmä vanhusväestöämme. Korkeimmissa ikäluokissa miehistä yli 90 prosentilla on
rintamasotilastunnus ja lähes 20 prosentilla naisista rintamapalvelustunnus.
Sotaveteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä hyväksi tehtävään tukitoimintaan tarvitaan yhteiskunnan
panoksen lisäksi vielä vuosia sotaveteraaniyhteisöjen jäsenten työpanosta.
Liittokokouksessa vahvistetut Suomen Sotaveteraaniliiton toimintalinjaukset 2020-luvulle, ml suositukset.
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Liittokokouksessa vahvistetut
Suomen Sotaveteraaniliiton toimintalinjaukset 2020-luvulle
1. Sotaveteraaniliitto ja jäsenyhteisöt jatkavat tukitoimintaa sotaveteraanien, heidän puolisoidensa ja
leskiensä hyväksi
2. Sotaveteraaniyhteisö tehostaa
yhteistyötä kuntien kanssa. Aktivoidaan varainhankintaa ja viestintää.
Lisätään kannattajajäsenten määrää
ja osallistumista
3. Sotaveteraaniliitto edistää
veteraaniperinteen vaalimista yhdessä Tammenlehvän Perinneliiton
kanssa

Suositukset
1. Jäsenyhdistyksessä tulee olla
vähintään yksi sotaveteraani, jotta
voi olla sotaveteraaniyhdistys
2. Sotaveteraanipiirien tulee toimia 2020 asti. Mikäli piiri purkaa
toimintansa aiemmin, tulee sen
neuvotella sotaveteraaniyhdistysten
ja mahdollisesti perinneyhdistysten
siirtymisestä jonkin toisen piirin
jäseneksi.
3. Sotaveteraaniyhdistysten
purkautuessa sen jäsenet siirtyvät
alueen tulevaisuussuunnitelman
mukaisesti emoyhdistyksenä toimivaan sotaveteraaniyhdistykseen
tai -piiriin.

Sakari Sippola jatkaa Sotaveteraaniliiton valtuuston puheenjohtajana.

Sotaveteraaniliiton kunniapuheenjohtaja Aarno Strömmer ja valtuuston puheenjohtaja Sakari Sippola
kiittävät Finn-Göran Wennströmiä (oikealla) liiton eteen tehdystä ansiokkaasta työstä.
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Veteraanityö on palkitsevaa –
Henkilöitä taustalla!
Helsingin Seudun Sotaveteraani esittelee kaksi vapaaehtoistyölleen sydämensä antanutta henkilöä. Heikki Järvisen
käyntikortissa lukee ”Suomen Sotaveteraaniliitto, edunvalvonta-asiamies”.
Ari Koposen tunnistaa valkoisesta
parrasta ja ”Brother Christmas taiteilijanimestä”.

Heikki Järvinen, pyyteetöntä
työtä veteraanien hyväksi
Heikki Järvinen on tehnyt pitkän ja
ansiokkaan työuran elinkeinoelämän
parissa. Hän on urallaan osoittanut
viestinnän, verkostoitumisen ja suhdetoiminnan tärkeyden työnantajansa
tavoitteille. Hän on ollut usein se harmaa
eminenssi, jonka työ on ollut saattaa
parrasvaloihin työnantajansa. Samaa
periaatetta ja ammattitaitoa Järvinen on
osoittanut myös hänelle niin läheisessä
veteraani- ja maanpuolustustyössä. Veteraanityö tuli Järviselle rakkaaksi perheen
arvojen myötä. Hän sanoo muistavansa
aina Lotta-äitinsä opastuksen, ”Poikani,
isäsi oli Karjalan Kannaksella -44, nyt on
sinun aika ottaa rintamavastuu”.
Vierivä kivi ei sammaloidu, josta
kirjaimellisena osoituksena on Heikki
Järvisen toiminta eläkepäivillä sotiemme
veteraanien hyväksi – aina kun Isänmaa on kutsunut, on Heikki Järvinen
vastannut.
Vuosina 2004-2008 Järvinen toimi

Syväriltä Kannakselle elokuvien tuki ry:n
hallituksen jäsenenä ja varainhankintapäällikkönä. Tukiyhdistys rahoitti suurelta
osin professori Åke Lindmanin viimeiseksi jääneet elokuvat Etulinjan edessä
ja Tali-Ihantala 1944. Heikki Järvinen
organisoi Suomi 90-vuotisjuhlavuoden
edustajana yhteistyössä veteraanijärjestöjen kanssa Tali-Ihantala 1944 elokuvan
ensi-iltanäytöksen 30 paikkakunnalla
samanaikaisesti 5.12.2007. Tilaisuuksiin
osallistui yli 15 000 sotiemme veteraania
ja lukiolaisten edustajaa.
Itsenäisen Isänmaamme käydessä kohti
juhlavuottaan on Järvisen ammattitaitoa
taas tarvittu turvaamaan sotiemme veteraanien ehtoovuodet. Vuodesta 2011
Järvinen on jatkanut Sotaveteraaniliitossa
vapaaehtoistyössä tehtävänimikkeellä
”Edunvalvonta-asiamies”. Kohderyhmänä ovat olleet poliittiset päättäjät
(maan hallitus, eduskunta ja puolueet) ja
viranomaiset (ministeriöt). Valtakunnallisen työn ohella Järvinen on avustanut
vastaavassa työssä Helsingin Seudun
Sotaveteraanipiiriä. Lisäksi Järvinen on
Sotaveteraaniliiton tuki- ja perinnesäätiön hallituksen ja Sotaveteraaniliiton
neuvottelukunnan jäsen.
Järvisen vapaaehtoinen veteraanityö on
ollut mittaamattoman arvokasta. Hänen
edunvalvontatyön tuloksena kunniakansalaistemme veteraanimäärärahoihin on
saatu merkittäviä korotuksia. Järvinen
toteaa tyytyväisenä veteraanityön anta-

Heikki Järvinen ja pääministeri Juha Sipilä Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlassa Oulussa 27.4.2016.
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neen hänelle hyvin paljon. Ratkaisevaa
oli pääministeri Juha Sipilän linjaus Kansallisena veteraanipäivänä huomattavasta
lisäpanostuksesta ensi vuoden alusta
veteraanien kotona asumista tukeviin
palveluihin. ”Koen, että viiden vuoden
uurastus saa näin palkkansa, kaikille kunniakansalaisillemme turvataan tarvittavat
kotipalvelut”, toteaa Järvinen.

Unelmista totta –
Hymy on paras kiitos!
Brother Christmas
Valkoisen parran ja Brother Christmas
-nimen takaa paljastuu 34-vuotias nuori
mies, oikealta nimeltään Ari Koponen.
Hän kuvaa itseään ” kahden lapsen pullantuoksuiseksi mieheksi Tuusulasta”.
Brother Christamasin ohjenuorana on
saada ihmiset puhumisen sijaan tekemään
asioita toisten hyväksi.
Brother Christmas täyttää eri elämäntilanteessa olevien ihmisten unelmia.
Hänen kohderyhmänsä on laaja, hän
on joulupukki lapsille ja hyväntekijä
lukuisille muille henkilöille ja kohteille.
Koposen hyväntekeväisyystempaukset
on huomattu laajasti; hän on ollut eri
televisio-ohjelmissa ja hänestä on kirjoitettu paljon. Hänen tempauksiaan ja
aikaansaannoksiaan voi seurata Brothet
Christmasin facbook-sivuilta.
- Täällä voivotellaan paljon, mutta
asioille ei tehdä mitään. Se ei vaadi ihan
hirveästi, jos käy vaikka vanhustentalossa. Oikeiden kanavien löytäminen on
todella tärkeää. Avun on mentävä sille,
joka sitä oikeasti tarvitsee, sanoo Brother
Christmas. Hän korostaa, että unelmia
hän ei voisi toteuttaa ilman apujoukkoja.
Tulokset syntyvät yhdessä tekemisestä.
Koposen yhtenä kohderyhmänä on
sotiemme veteraanit, heidän puolisonsa
ja leskensä. Koponen on järjestänyt lukemattomia virkistys- ja viihdytystilaisuuksia sotiemme veteraaneille. Lisäksi hänen
toimenpiteillään on tuettu veteraaniemme
kotona asumista.
Tänä vuonna Brother Christmas, on
järjestänyt mm;
- 12 veteraanille ja puolisoille Jääkiekkoillan yksityisaitiossa päivällisineen
- 2 veteraanille nyrkkeilytapahtumaan
Ringsidetapahtuman päivällisineen
- Oulunkylän Sotaveteraanitalon asukkaille parturi- kampaajapäivän

- ruokakasseja lukemattomille veteraaneille
- 10 veteraanille Nuuksioon unohtumattoman leiritapahtuman (nuotiokahvit,
loimulohta ym sekä kevyen ”maastomarssin”)
- veteraanipariskunnan omakotitalon
kiviportaiden ”Turvapäivityksen”
- teatterilippuja veteraaneille ja puolisoille
- 6 veteraanipariskunnalle päivällisen huippuravintolassa ”pitkän kaavan
mukaan”
Brother Christmas halusi myös yllättää veteraanipariskunnan Lontoon
matkalla Wimbledonin tennistapahtumaan. Sairastapauksen vuoksi matka
muuttui veteraanin ja hänen tyttärensä
toivematkaksi. Ohessa lyhyt kirjoitus
matkasta.

Yllätysmatka Lontooseen
Torstaiaamupäivä 23.6. oli erikoinen.
Siivousfirma soitti ja peruutti siivouksen
ja pyysi tilalle uutta päivää heinäkuus-

Brother Christmas

Saimme erinomaiset paikata seurata huippu tennistä
sa. Luvattiin sopia asiasta noin tunnin lähtönsä. Lähtö olisi jo seuraavana
kuluttua. Puhelin soi, mutta soittaja oli sunnuntaiaamuna ja paluu tiistaina. Päätoiminnanjohtaja. Hän tarjosi minulle ja timme kielitaitoisen tyttäreni kanssa ottaa
tyttärelleni Lontoon matkaa. Aikaisem- matkan kiitollisina vastaan. Tieto siitä
min matkalle valitut olivat peruuttaneet toiminnanjohtajalle, joka välitti tiedon
matkan sponsorille Aki Koposelle. Hänellä oli lentoliput, hotellivaraus ja liput
Wimbledoniin. Tapasimme lentokentällä
klo 07.15 sunnuntaiaamuna, jolloin saimme liput haltuumme ja onnentoivotuksen
matkalle.
Lentomatka sujui erittäin hyvän sään
vallitessa kolmessa tunnissa. Kone oli
täysi. Gatwickin kentällä oli pitkä matka
kävellä passi-, tulli- ja turvatarkastukseen. Sitten oli otettava selvää, missä hotellimme sijaitsee. Sinne mentiin
kahdella junalla ja matka kesti reilun
tunnin. Junaliput piti ostaa etukäteen ja
leimata ne juna-aseman edustalla olevan
suljetun portin edessä. Sen jälkeen pääsi
varsinaiselle asemalle etsimään oikean
junan raidetta. Hotelli löytyi helposti.
Se oli hyvä aamupaloineen ja mahtavine
vuoteineen.
Sunnuntaina tutustuimme kaupunginosaan. Löysimme mukavan ruokapaikan ja huomasimme, että suurimmat
tavaratalot sukivat ovensa jo klo 17.00.
Tyttäreni teki tärkeän matkan lähialueelle
ostaakseen juna- ja bussiliput seuraavaa
päivää varten ja tiedustellakseen aikatauluja. Juniin ja busseihin ei nimittäin
päässyt ilman etukäteen hankittuja lippuja. Aamun aikainen ylösnousu vaati
myös veronsa.
Maanantaina suunnistimme keskustaan katselemaan suurkaupungin sykettä.
Sieltä myös löysimme Wimbledoniin
menevän bussin. Matka oli pitkä, mutta
Jatkuu sivulla 18

17

Jatkoa sivulta 17
siltä vasta matka tuntui, kun lähestyimme Wimbledonia. Bussit eivät saaneet
pysähtyä kentän läheisyydessä oleville
kahdelle pysäkille eli oli istuttava aika
pitkälle ja käveltävä takaisin päästäkseen
kenttäalueelle. Siellä oli myös turva- ja
katsomoon lipputarkastus.
Katsomossa meillä oli hyvät paikat.
Kentällä pelasi kaksi nuorta naista, toinen
oli saksalainen Angelique Kerber (huippuhyvä, pääsi myös loppuotteluun) ja
toinen englantilainen Laura Robson. Oli
mielenkiintoista seurata peliä ja todeta,
että tenniksen pelaaminen on raskasta ja
hikistä puuhaa. Fanit taputtivat kovasti,
jopa hurraten. Järjestys kentällä oli mahtavaa päätuomarin, aputuomareitten ja
nuorten pallopoikien ja -tyttöjen hoitaessa
tehtävänsä. Tunnelma kentällä sanoin-

kuvaamaton ka kokemisen arvoinen
katsomoitten ollessa ihan täysiä.
Tulimme myöhään hotelliin seuraamaan jalkapallo-ottelua ja pitämään
tuttaviemme vuoksi islantilaisten puolta.
Bussipysäkillä eräs brittiherra oli kertonut
olevansa myös islantilaisten puolella,
koska ”meillä on niin huono joukkue”. Ja
pienen maan pelaajat voittivat!! Ihmeiden
aika ei ollut ohi.
Tiistaiaamuna herätys oli jo klo 05.30.
Piti ehtiä syömään aamupala ja sitten
junaan. Vaihtoasemalla kuulimme kuulutuksen, että junan ensimmäiseen neljään
vaunuun tulee mennä niiden, jotka ovat
menossa esim. lentokentälle. Juoksujalkaa
ehdimme oikeisiin vaunuihin.
Pian olimme jälleen terminaalissa.
Passintarkastuksessa piti itse leimata
passi koneessa ja sen jälkeen mennä vielä
valokuvauttamaan kasvonsa. Kone oli

ihan täysi, vaikka se oli suurempi kuin
menomatkalla. Onnellisesti olimme kotimaassa miellyttävät muistot mielessä
suurkaupungin näkymistä, vasemmanpuoleisesta liikenteestä, jalankulkijoille
valojen lisäksi risteyksissä annetuista,
asfalttiin kirjoitetuista ohjeista: LOOK
RIGHT, KEEP LEFT tai LOOK LEFT,
KEEP LEFT ja ennen kaikkea Wimbledonista.
Sää oli koko matkan ajan aurinkoinen.
Pisaraakaan ei satanut. Ihmiset olivat
ystävällisiä ja auttavaisia. Ilman tytärtäni
en olisi selvinnyt kielestä.
Parhaat kiitokset tosi mukavasta yllätysmatkasta Brother Christmanille,
toiminnanjohtajalle, joka ”keksi” meidät
peruuttaneiden tilalle ja myös matkasta
luopuneille.
Irma Lähdesmäki

Salomon Altschuler 103 vuotta

Salomon Altschuler syntyi Viipurissa kesäkuun 20. päivänä vuonna 1913. Hän kävi
viisi luokkaa Viipurin reaalilyseota. Kun se
ei antanut hänelle ammatillista valmiutta
hän toimi apulaisena isänsä omistamassa
naisten ja miesten hattuliikkeessä.
Altschulerin kodissa harrastettiin paljon
musiikkia ja Salomonkin opiskeli pianonsoittoa venäläisen opettajan Miloradovitschin johdolla. Hyvin alkaneita pianoopintojaan hän jatkoi Viipurin Musiikkiopistossa Sergei Kulikoffin (Kulanko)
johdolla. Tunneilla soitettiin tunnettujen
säveltäjien kuten Beethovenin, Chopinin ja Tsaikowskyn suosikkikappaleita.
Salomon soitti kaikkea muuta musiikkia
muttei jazzia.
Salomon Altschuler osallistui aktiivisesti Viipurin juutalaisen seurakunnan ja
etenkin sen näyttämökerhon toimintaan.
Kun Salomonilla oli komea ääni hänelle
lankesi luonnollisesti operettien pääosat,
joista mainittakoon Hawaijin kukka, Erämaan laulu ja Savoyn tanssiaiset. Operetit
esitettiin jiddishin kielellä, mutta Salomon
osasi laulut myös suomen kielellä. Salomon kävi katsomassa kaikki Viipurin
teatterissa esitetyt operetit. Kotiin tultuaan
hän ryhtyi heti soittelemaan kuulemiaan
sävelmiä.
Salomon Altschuler palveli talvisodassa 4. Prikaatin esikuntakomppaniassa
Muolaassa, ensin ratsulähettinä, sitten
vartiomiehenä. Talvisodan jälkeisen ajan
hän palveli Turussa entisen työnantajansa
Trimosefskyn hattuliikkeessä, mutta palasi
myöhemmin Helsinkiin. Jatkosodassa hän
palveli Syvärillä VI Armeijakunnan 13.
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Salomon Altschuler
Tienhoitokomppaniassa, jonka tehtävänä
oli kunnostaa ja hoitaa tieyhteyksiä aina
eturintamalle asti. Sittemmin hänestä
tehtiin ”varusmestari” eli talousaliupseeri.
Jatkosodan päätyttyä Altschuler osallistui
vielä Lapin sotaan matkaten Haminasta Oulun, Rovaniemen ja Sodankylän
kautta Vuotsoon, josta hänet kotiutettiin
25.11.1944.
Salomon Altschuler jatkoi Viipurissa
alkaneita musiikkiharrastuksia Helsingissä
liittyen talvisodan jälkeen Helsingin Juutalaiseen Laulukuoroon, jota aluksi johti
eräs Saksan juutalainen, hänen jälkeensä

Simon Pergament (Parmet), sittemmin isä
ja poika Skurnik sekä Harald Andersén,
joka innostui etenkin juutalaisista kansansävelmistä. Myöhemmin laulukuoro
muutettiin nuorisokuoroksi, jolloin kaikki
50 vuotta vanhemmat laulajat joutuivat
jättämään kuoron. Nykyään kuoron nimenä on Hazamir ja siinä laulaa myös muita
kuin juutalaisia. Helsingin Juutalainen
Laulukuoro on perustettu vuonna 1917,
joten kuoro täyttää ensi vuonna kunniakkaat 100 vuotta.
Helsingin Sotaveteraanikuoron Altschuler liittyi vuonna 1989 laulaen edelleenkin kuorossa I bassoa. Hän on viihtynyt
kuorossa loistavasti - olen kuin ”omien
joukossa”, hän sanoo.
Siviilissä Salomon Altschuler toimi
toimitusjohtajana Pukimo Tukku Oy:ssä,
jonka nimi sittemmin muuttui Wieniläinen Pukimo Oy:ksi Tästä työstä hän jäi
eläkkeelle vuonna 1971.
Salomonille lankesi useita luottamustoimia. Hän oli Helsingin Tekstiilikauppiaiden Yhdistyksen johtokunnan jäsen,
Helsingin Juutalaisen Laulukuoron varapuheenjohtaja sekä Helsingin Juutalaiset
Sotaveteraanit ry:n rahastonhoitaja. Salomon Altschulerille on myönnetty SVR M I,
Sotaveteraaniliiton kultainen ansiomerkki
ja Sotaveteraanien kultainen ansioristi.
Kun kiittelin Salomonia hyvästä haastattelusta, hän vastasi: ”Vaikka kroppa on
vanha niin aivot toimii!”
Reijo Pajamo
Helsingin Sotaveteraanikuoron
laulunjohtaja

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

Arkkitehtitoimisto
Stefan Ahlman Arkitektbyrå Oy
Kalevankatu 18,00100 Helsinki
Puh. 020 7579 911
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AUS-Sähkö Oy
Kirvestie 29, 00760 Helsinki
Puh. 0400-502498
Mikromafia
Kalevankatu 42,00180 Helsinki
Puh. 010 8326 486
www.mikromafia.fi

Matinkylän Huolto Oy
Gräsantörmä 2, 02200 Espoo
puh. 09-804 631
www.matinkylanhuollto.fi

Kiinteistösaneeraus Oy
Petikontie 14, 01720 Vantaa
puh. 050 66 225
www.kiinteistosaneeraus.fi

Henki-Fennia
Televisiotie 1, 00240 Helsinki

Mesta Oy
Vespertie 9, 00320 Helsinki
puh. 09 4777 880

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

Suomen Rengaskierrätys Oy
Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa
puh. 09-6126 880

SV Vacuumservice Oy
PL 182, 00511 Helsinki
Puh. 09 7745 530
info@vacuumservice.fi

Tekniikan edistämissäätiö TES
www.tekniikanedistamissaatio.fi

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

Tarjoamme veteraaneille
laitos-, päivä- ja
avokuntoutusta.

Tervetuloa Oulunkylän
kuntoutussairaalaan!
Käskynhaltijantie 5, 00640 Helsinki
Puh. (09) 752 712

www.okks.fi
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Veteraani
Rintamaveteraanien tuettu kotona
kuntoutuminen Helsingissä
Helsinki käynnisti keväällä omana toimintana tuetun kotona kuntoutumisen vaihtoehdoksi perinteisille laitos- ja
avokuntoutukselle. Työryhmään palkattiin fysioterapeutti,
sosiaaliohjaaja sekä neljä lähihoitajaa. Toiminta käynnistettiin keväällä ja elokuussa ensimmäiset 20 kerran
kuntoutusjaksot on jo saatettu päätökseen.
Palvelua on markkinoitu ottamalla puhelimitse yhteyttä
erityisesti sellaisiin veteraaneihin, jotka eivät lähivuosina

ole käyttäneet veteraanikuntoutusta. Yli 60 veteraania
on valinnut tuetun kotona kuntoutumisen ja jonossa on
parikymmentä halukasta. Uusi kuntoutusmuoto on otettu
ilolla vastaan, palaute on ollut positiivista. Ainoastaan
yksi kuntoutuja on halunnut vaihtaa jakson muuhun
kuntoutukseen, kaksi jaksoa on jouduttu keskeyttämään
veteraanin terveydentilasta johtuen.
Kuntoutusjaksojen aluksi fysioterapeutti tai sosiaaliohjaaja on tavannut veteraanin ja mahdollisesti omaisen. Tapaamisella on
kartoitettu tarpeita ja toiveita ja niiden
pohjalta on laadittu kuntoutussuunnitelma. Kotikäyntejä on toteuttanut
lähihoitaja, joka on mahdollisuuksien mukaan ollut aina sama henkilö.
Kesälomien aikaan on toki jouduttu
käyttämään sijaisia.
Kotikäynneillä ylivoimaisesti suosituin toiminta on ollut ulkoilu. Omalla
pihalla käynti on joillekin riittävää
virkistystä, toiset ovat halunneet lähteä
esim. torille, hautausmaalla käymään
tai virkistäytymään kahvilaan. Kotona
on jumpattu, tehty yhdessä pieniä
askareita tai hoidettu yhdessä ajanvarauksia tai anomuksia. Monelle
tärkeintä on ollut keskustelu vanhoja
muistellen tai nykymenoa ihmetellen.
Toisen ihmisen kiireetön tapaaminen
on ollut monelle veteraanille viikon
kohokohta.
Veteraanien ja heidän omaistensa
lisäksi kuntoutusmuotoon ovat olleet
tyytyväisiä myös tiimin työntekijät.
Koko työryhmä on nauttinut työstä veteraanien kanssa. He kertovat
olevansa etuoikeutettuja saadessaan
kuulla erilaisia elämäntarinoita ja
koskettavia kertomuksia sota-ajalta.
Niin työntekijät kuin toiminnassa
mukana olleet veteraanit toivovat,
Haravointi on hyvää kuntoilua, samalla se on myös hyvää tasapai- että tuettu kotona kuntoutuminen on
noharjoittelua.
mahdollista myös ensi vuonna.
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nietuudet
Veteraani, olethan jo hakenut veteraaneille vuodelle 2016 kohdennettuja palveluja. Valtion varoista on osoitettu määrärahat rintamaveteraanien kuntoutukseen ja kotona asumista tukeviin palveluihin. Jos et ole vielä
käyttänyt oikeuttasi, vielä ehdit hakemaan.

Palvelut

Kauniainen
Palveluita haetaan toimistonhoitaja Leea MarttalalHelsinkiläinen rintamaveteraani voi hankkia ta (09) 5056 382. Häneltä saa myös lisätietoa.
määrärahalla kotipalveluja, esimerkiksi;
siivousta ja ikkunoiden pesua, lounasseteleitä tai
Menumat-ateria-automaatin, pesulapalveluita, Veteraanikuntoutus
pihatöitä tai kuljetuspalveluja
Mikäli olette kiinnostunut näistä palveluista, Helsinkiläiset rintamaveteraanit
ottakaa yhteyttä kotihoidon toimistosihteeriin, Tiedustelut
Ma-to klo 9-12, puhelin (09) 310 50544
ma-pe klo 9-12, puh (09) 310 75637.
Espoossa määrärahalla järjestetään siivous- ja ikkunanpesupalvelua sekä avustavia palveluita esim.
saattamispalvelua, pieniä pihatöitä, lumenluontia,
asiointiapua kodin ulkopuolella ja ulkoiluapua
kotona asuville rintamaveteraaneille.
Lisätietoja asiasta saatte arkisin puhelinnumerosta
09- 816 33333 klo 9.00-15.00

Espoolaiset rintamaveteraanit
Tiedustelut
Ma-to 13-15 puh (09) 8164 2380
Vantaalaiset rintamaveteraanit
Tiedustelut
Puh (09) 8392 3883 tai 040 7196 057

Vantaalla määrärahalla voi saada siivouspalveluita, pieniä asunnonmuutostöitä ja lähihoitajan
käyntejä.
Palveluita haetaan veteraaniasioita hoitavalta
henkilöltä (09) 8392 388, 040 719 6057

Iloinen virkistyspäivä
Lamminniemessä
keskiviikkona 2.11.
Piiri järjestää jäsenilleen iloisen virkistyspäivän
Lamminniemessä keskiviikkona 2.11. Lähtö klo
8.30 Marskin patsaalta ja paluu takaisin klo 17.00
mennessä. Ohjelmassa tuolijumppaa, käsiparafiinihoitoa ja bingoa. Lounas noutopöydästä ja lisäksi
aamu- ja iltapäiväkahvit. Ilmoittautuminen 24.10.
mennessä piirin toimistoon, puh 050 441 4704.
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HELSINGIN SEUDUN SOTAVETERAANIPIIRI RY
www.sotaveteraanipiirihelsinki.fi
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 Jaakko Vesanen, puh. 823 1137
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
Projektiohjaaja Elisa Ronkainen puh 050 433 6496
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. 684 8813
Laulunjohtaja Reijo Pajamo puh. 768 026
Taloudenhoitaja Kaisa-Liisa Puhakka 050 569 8439
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
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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
Tapani Forsström, puh. 050 568 0776

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

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

KUNTOUTUS
Jalkahoito/hieronta
Piirin veteraani-, puoliso- ja leskijäsenille kustannetaan
vuoden 2016 aikana kolme (3) jalkahoitoa tai hierontaa.
Hoitolähete tilataan ma-to klo 9.00-12.00 piirin
toimistosta puh. 050 441 4704.
VETERAANILIIKUNTA
Piirin järjestämät liikuntatilaisuudet jatkuvat.
Osallistuminen edellyttää ilmoittautumista.
Oulunkylän kuntojumppa maanantaisin klo 11.00-12.00.
Ilmoittautumiset suoraan Oulunkylän Kuntoutukseen
Mäkitorpantie 19, puh. (09) 728 2475.
Töölön Urheilutalon kuntojumppa tiistaisin klo 10.0011.00, yhteys Pia Angerma puh. 050 370 9272.
Huom! Mäkelänrinteen vesijumppa jatkuu torstaina
3.10. alkaen, yhteyshenkilö Olavi Riihijärvi puh. (09) 323
4642.
VETERAANITAPAHTUMAT
Ke 30.11. klo 09.00 Talvisodan alkamisen muistotilaisuus
Mannerheimin ratsastajapatsaalla. Ohjelmassa on mm.
seppeleen lasku ja seppelpartion lähettäminen
HENGELLISET TAPAHTUMAT
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 28.9., 26.10. ja 30.11.
Huom! Tiloissa on ravintola îKamppi Palmiaî jossa on
mahdollisuus lounasruokailuun omalla kustannuksella esim.
klo 11.45-12.25.
VIRKISTYS

8.10. klo 14.00. Lippuja hintaan 20 € voi tiedustella piirin
toimistosta, puh. 050 441 4705. Katso erillinen ilmoitus.
Iloisia aikoja, Mielensäpahoittaja 15.10.
Kansallisteatteri, pieni näyttämö lauantaina 15.10. klo
19.00 îIloisia aikojaî Mielensäpahoittajan lähtötervehdys.
Mielensäpahoittajana nähdään loistava Vesa Vierikko.
Kun Vesa Vierikon näyttelijätaituruus yhdistetään Tuomas
Kyrön sanankäyttöön, saadaan aikaan hauska ja koskettava
matka yksinäisen miehen mielenmaisemaan. Unenomainen,
puhutteleva teatteriesitys kertoo vanhuudesta,
hyväksymisestä ja perheyhteyden uudelleenlöytämisestä.
Ilmoittautuminen tehtävä 6.10. mennessä piirin toimistoon
puh. 050 441 4704. Lipun 10 € nouto ja maksu piirin
toimistosta.
Virkistyspäivä Lamminniemessä 2.11.
Piiri järjestää veteraani-, puoliso- ja leskijäsenilleen
virkistyspäivän Lamminniemessä keskiviikkona 2.11.
Lounas nautitaan noutopöydästä, lisäksi aamu- ja
iltapäiväkahvit. Lähtö klo 8.30 Marskin patsaalta jonne
paluu klo 17.00 mennessä. Ilmoittautuminen 26.10. (2.11.)
mennessä piirin toimistoon puh. 050 441 4704. Katso
erillinen ilmoitus.
Juurihoito 19.11.
Kansallisteatteri, pieni näyttämö lauantaina 19.11. klo
13.00. Miika Nousiaisen romaaniin perustuva näytelmä
îJuurihoitoî on tarina hyvistä ihmisistä ja huonoista
hampaista. Töölöläisen hammaslääkäri Eskon vastaanotolle
saapuu karkilla ja kolajuomilla hampaansa pilannut Pekka,
jolla on akuutti juurihoidon tarve. Yllättäen käy ilmi, että
näitä kahta varsin erilaista, saman sukunimen omaavaa
miestä yhdistää myös syvemmälle ulottuva salaisuus.
Kaksikko lähtee etsimään vastausta elämänsä suurimpaan
arvoitukseen. Ilmoittautuminen on tehtävä 3.11. mennessä
piirin toimistoon puh. 050 441 4704. Lipun 10 € nouto ja
maksu piirin toimistosta.
Illanvietot
Sotaveteraanien yhteiset illanvietot kuukauden
ensimmäisenä arki maanantaina Ostrobotnian juhlasalissa,
Museokatu 10, klo 16.00. Vapaa sisäänpääsy, pullakahvit.
Tervetuloa!

Hvitträsk 29.9.
Torstaina 29.9. tutustuminen Espoon seurakuntakeskuksen
Hvitträskin leirikeskukseen (lounas ja kahvit). Lähtö
Marskin patsaalta klo 10.00, jonne paluu klo 15.00
mennessä. Ilmoittautuminen tehtävä välittömästi piirin
toimistoon puh. 050 441 4704.

Ma 3.10. Dosentti Ilka Haarni, Mielen hyvinvointi, arjen
voimavara. Musiikkia
Ma 7.11. Kirjeitä sieltä jostakin, Musikaalinen tarina sotaajan lauluista, naisista, miehistä ja rakkaudesta. Laulujen ja
kirjeiden tarina. Näyttelijä laulaja Päivi Mäkinen laulaa ja
tarinoi isänsä kirjeiden pohjalta.
Ma 12.12. perinteinen jouluohjelma puuroineen.

Valoa syksyyn -konsertti 8.10.
Helsingin Konservatoriossa, Ruoholahdenkatu 6, lauantaina

Naisten kahvihetki
Iltapäivän kahvihetki kaikille piirin naisjäsenille
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Kampin palvelukeskuksessa, Salomonkatu 21 B (Mude
-neuvottelutila) klo 12.00-13.30. Kahvin lisäksi on
tietoiskuja eri aiheista. Tapaamme aina kuukauden toisena

torstaina. Syksyn tapaamiset ovat 13.10., 10.11. ja 8.12.
Tulevista aiheista saat tietoa joko 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 Matteuksen kirkolla
Ma 19.9. klo 13.00 Sadonkorjuujuhla. Toimittaja Reetta
Meriläinen vierailee.
Ma 17.10. klo 13.00 Yhteiset syntymäpäivät.
Ma 21.11. klo 13.00 Hengellinen iltapäivä.
Ma 19.12. klo 13.00 Joulupuurojuhla. Ilmoittautuminen
16.12. mennessä Kaijalle puh. 050 3571 753 tai Annelille
puh. 050 514 8164.
Katso myös piirin sivulta eri tapahtumat. Näihin
kaikkiin voit osallistua.

KANTA-HELSINGIN SOTAVETERAANIT -kerho
KUNTOUTUS

VIRKISTYS

Piiri kustantaa kerhon veteraani-, puoliso- ja leskijäsenille
vuoden 2016 aikana kolme (3) jalkahoitoa tai hierontaa
Oulunkylän Kuntoutuksessa (Mäkitorpantie 19) puh. (09)
728 2475.
Kanta-Helsingin jäsen, ota lähetettä varten ensin yhteys Leif
Markioon, puh. 0500 426 063.

Lounaskokoukset
Kokoukset pidetään kuukauden ensimmäisenä
keskiviikkona Ostrobotnian Jääkäri-kabinetissa (Museokatu
10), klo 14.00 alkaen. Kuukausikokoukset 5.10., 2.11. ja
7.12. Kaikkiin kokouksiin hoidetaan luennoitsija.
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Katso myös piirin sivulta eri tapahtumat. Näihin
kaikkiin voit osallistua.

HELSINGIN SOTAVETERAANIKUORO -kerho
YHDISTYSASIAT
Kuoron harjoitukset jatkuvat torstaisin klo 11-12.30
Johannes församlingin seurakuntasalissa, Korkeavuorenkatu
10 E, 2. kerros. Syyskaudella on useita esiintymisiä, joista
PIIRIN KERHOT KOKOONTUVAT SYKSYLLÄ 2016
Syyskuu
Lokakuu

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

Marraskuu

Joulukuu

Ma 3.10. klo 16.00
Illanvietto Botta

Ma 7.11. klo 16.00
Illanvietto Botta

Ma 12.12. klo 16.00
Illanvietto Botta

To 8.9. klo 12.00
Naisten kahvihetki
Kamppi / Mude

To 13.10. klo 12.00
Naisten kahvihetki
Kamppi / Mude

To 10.11. klo 12.00
Naisten kahvihetki
Kamppi / Mude

To 8.12. klo 12.00
Naisten kahvihetki
Kamppi / Mude

Ke 28.9. klo 12.30
Hengellinen kahvihetki
Kamppi / Fade

Ke 26.10. klo 12.30
Hengellinen kahvihetki
Kamppi / Fade

Ke 30.11. klo 12.30
Hengellinen kahvihetki
Kamppi / Fade

VANTAAN SOTAVETERAANIT ry
YHDISTYSASIAT
Kokouskutsu
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään
tiistaina 8.11. klo 14 Myyrmäen kirkolla Louhelassa,
Uomatie 1, 01600 Vantaa. Kokouksessa käsitellään
yhdistyksen sääntöjen 11 §:ssä mainitut asiat kuten
toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 sekä
hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle.
Läntinen osasto
Kuukausikokoukset järjestetään edelleen kuukauden toisena
tiistaina, mutta HUOM! kokouspaikka on vaihtunut. Uusi
kokouspaikka on Myyrmäen kirkko, Louhela, Uomatie 1.
Kokoukset alkavat vanhaan tapaan klo 14.00. Kahvitarjoilu
klo 13-14. Johtoryhmä kokoontuu klo 12.30. Syksyn
kokoukset ovat 11.10. sekä 8.11.
Itäinen osasto
Kuukausikokoukset järjestetään kuukauden toisena
keskiviikkona. Kokoukset pidetään edelleen Tikkurilan
seurakunnan Walkers-nuorisotilassa, Unikkotie 5 A toinen
kerros, jonne pääsee hissillä. Kahvitarjoilu klo 13 - 14.
Johtoryhmä kokoontuu tarvittaessa klo 12.30. Syksyn
kokoukset ovat 12.10. sekä 9.11.

KUNTOUTUS
Kuntovastaavana toimii Seppo Kuokkanen, puh. 040 5250
531
Jalkahoito
R-tunnuksen omaavat veteraanit saavat neljä 50 euron
arvoista jalkahoitoa vuodessa. Näihin ei tarvita lääkärin
lähetettä, mutta jalkahoidoista on sovittava kaupungin
veteraaniasioita hoitavan henkilön kanssa puh (09) 8392
3883 (Koivukylän sosiaali- ja terveysasema, Karsikkokuja
15, 01360 Vantaa).
Yhdistyksemme 85 vuotta täyttäneet (synt. 1930 tai
ennen), veteraanitunnusta vailla olevat jäsenet saavat
vuodessa neljä enintään 50 euron arvoista jalkojen
perushoitoa. Asiasta on ensin sovittava kuntovastaava Seppo
Kuokkasen kanssa.
Hieronta
Varsinaiset- ja puolisojäsenet saavat kaksi hierontaa
vuodessa. Ennen hoitoa asiasta on sovittava kuntovastaava
Seppo Kuokkasen kanssa.
Vantaan kaupungin palvelut
Kaupungin veteraaniasiain toimisto hoitaa Valtiokonttorin
rahoittaman veteraanien laitos-, päivä- ja avokuntoutuksen.
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Näihin tarvitaan lääkärin lähete. Kysymyksiin vastaa
kaupungin veteraaniasioita hoitava henkilö puh (09)
8392 3883, osoite Koivukylän sosiaali- ja terveysasema,
Karsikkokuja 15, 01360 Vantaa.
Kotiin vietävät avopalvelut
Valtio on varannut määrärahan rintamaveteraaneille kotiin
vietäviä avopalveluja. Tavoitteena on monipuolisesti tukea
veteraanien kotona selviytymistä. Määrärahan käyttöön
sovelletaan sosiaalihuoltolain mukaista tarveharkintaa.
Määrärahalla voidaan järjestää mm. siivousta ja ikkunan
pesua. Asiaa hoitaa veteraaniasioista vastaava henkilö, puh.
(09) 8392 3883.
VETRES-toimikunta tarjoaa yhteistyössä paikallisten
järjestöjen kanssa veteraaneille apua erilaisissa kotitöissä,
kuten pihan siivouksessa ja pienissä korjaus- ja sisätöissä.
Tiedustelut ja tilaukset tehdään samoin kuin edellä.
Nikkaristien ryhmä, mikä koostuu Vantaan seurakuntien
vapaaehtoisista avustajista, tarjoaa myös apua kodin
pieniin askareisiin, esim. taulujen kiinnittämiseen
seinälle, kattolamppujen vaihtamiseen tai huonekalujen
kokoamiseen.

A.HALMELAHTI OY
Somerontie 4 F 53
00550 HELSINKI
Puh. 0400 810 899

VIRKISTYS
VETRES-toimikunnan järjestämä syysretki tehdään
tiistaina 27.9. Ilmatorjuntamuseoon Hyrylään. Bussi lähtee
Myyrmäen asemalta klo 9.30, kiertää Martinlaakson aseman
kautta Tikkurilan Uimahallille, mistä klo 10.00 jatketaan
Hyrylään. Museossa on opastettu kierros ja munkkikahvit.
Veteraanit ilmaiseksi, muilta osallistumismaksu 15 euroa.
Ilmoittautumiset syyskuun kokouksissa tai tiistaihin 20.9.
mennessä Passille s-postilla matti.passi@saunalahti.fi tai
puh. 0400 446 210.
Valoa syksyyn -konsertti
Helsingin Konservatoriossa, Ruoholahdenkatu 6,
lauantaina 8.10. klo 14.00. Lippuja 20 € kappale voi
ostaa ennakolta Aino Koskiselta, puh. 050 353 4085 ja
Annakaisa Mörttiseltä, puh. 044 055 5956. Piiri järjestää
bussikuljetuksen, joka tarkentuu myöhemmin.
VETRES-toimikunta järjestää perinteisen isänmaallista,
sotilasaiheista ja sota-ajan musiikkia sisältävän tapahtuman
nimellä îSinivalkoista musiikkiaî lauantaina 15.10. klo
15.00 Viertolan koululla Tikkurilassa, Liljatie 2. Musiikkia
esittää TixiBand eli Tikkurilan Soittokunta. Ohjelmassa
on myös yhteislaulua, väliajalla ilmainen kahvitarjoilu.
Tervetulleita ovat kaikki kyseisen musiikin ystävät. Vapaa
pääsy!
Katso myös Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin
tiedotukset tästä lehdestä, niihin kaikkiin voit osallistua.

Toimialue: Pääkaupunkiseutu
Erikoistuminen: Märkätilat

KUNNIAKANSALAISIAMME
AUTTAMASSA
Alarm Control Alco Oy Ab

Kirjanpito M. Häkkinen Ky

www.alco.fi

SK & VV Rakennus Ky

Alfa Laval Nordic Oy

Sun Chemical Oy

Arkkitehtitoimito Arknova Oy

Suomen Lukitus ja Valvontatekniikka Oy,
Helsinki, www.lukitus.fi

AutoDent Oy
Fysikaalinen Hoitolaitos Hannu & Pekka
Herttoniemen Seurakunta
IF Vahinkovakuutus Oyj
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Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
Tiori-Kuljetus Oy
Vallilan Takomo Oy Punkka

ESPOON SOTAVETERAANIT ry
Ukonvaaja 4, 02130 Espoo, puh (09) 452 5721
www.espoonsotaveteraanit.fi
Toimisto on avoinna ma–to klo 9–14.

Arvoisat yhdistyksemme jäsenet!
Kesä on jälleen takanapäin. Säät olivat
kovin vaihtelevia, siis kaikin puolin tavanomainen ja tyypillinen suomalainen kesä.
Toivon kaikkien lepäilleen ja nauttineen
kesästä nyt, kun on aika jälleen ”vetää
työrukkaset” käteen.
Yhdistys jatkaa veteraanien edunvalvontaa ja asioiden ajamista. Liiton
ja piirin johto tapaavat Espoon kaupunginjohtajan sekä perusturvajohtajan
syyskuun alussa. Osallistun tapaamiseen.
Tapaamisen tarkoituksena on edelleen
kehittää veteraanien hyväksi Espoossa
tehtäviä toimia, tutustuttaa kaupungin
sekä liiton ja piirin johto toisiinsa sekä
tuoda kaupungin johdolle kiitos veteraanien saamasta tuesta.
Yhdistyksen jäsenistössä on tapahtunut samanlainen muutos kuin mitä on
tapahtunut muuallakin maassa. Olemme tilanteessa, jossa veteraanijäsenistä
enemmistö on jo naisia. Vaikka yhdistyksemme hallitus on vuosikokouksessa

valittu ennen muuta toimintakyvyn eikä
sukupuolen mukaan, tulisi tapahtunut
muutos syyskokouksessa ottaa huomioon hallituksen jäseniä valittaessa.
Kevätkokous totesi vaalivaliokunnan
tarpeettomaksi minkä vuoksi nykyinen
hallitus tulee tekemään syyskokoukselle
esityksen hallituksen jäsenistä.
Esitelmätilaisuudet Tapiolan palvelukeskuksessa alkoivat 5.9. ja niiden
aiheet ja esitelmöitsijät on kerrottu tässä
lehdessä.
Syyskokouksemme on maanantaina
28.11 klo 14.30 alkaen. Sotaveteraaniliiton puheenjohtaja, espoolainen lehdistöneuvos Erkki Heikkinen on luvannut
myös saapua kokoukseen. Hän tulee
jakamaan liiton myöntämät ansioristit
ja kertomaan liiton tulevasta toiminnasta
sekä vastaamaan kysymyksiimme.
Yrjö Viitasaari
puheenjohtaja

Toivon runsasta osanottoa syyskokoukseen!

Kylpyläkuntoutuksessa Unkarin Egerissä
Vuosikymmenten ajan Espoon kaupunki
tarjosi sotaveteraaneille kuntoutusta unkarilaisissa kylpylöissä, lähinnä Egerissä ja
Sarvarissa. Kaupungin luovuttua kyseisistä järjestelyistä vei Espoon Sotaveteraanit
ry 20 hengen ryhmän ”nostalgiamatkalle”
Egerin Floora-kylpylään 17-24.4. Monille olivat jo aikaisemmilta käynneiltä
rikintuoksuiset vesihoidot ja tehokkaat
fysikaaliset hoidot tuttuja. Ilman opaspalvelujakin kaupungin kirkot, torit, puistot
ja kahviot maittavine leivonnaisineen
olivat helposti löydettävissä.
Matkan järjestelyt Unkarissa hoiti
puolestamme Egerissä asuva Eva Hibay,
joka toimi useita vuosia huilunsoiton
opettajana Sibelius Akatemiassa. Hänen
järjestämillään retkillä saimme käsityksen nykyoloista Unkarissa, myös Egerin
kaupungin historiasta, mihin hänen esiisänsä ovat sukupolvien ajan vahvasti
vaikuttaneet. Vierailimme myös Egerin
evankelis-luterilaisessa kirkossa, missä
Eva tulkkasi ryhmällemme kirkon pastorin Béla Aklan selostuksen seurakunnan
synnystä ja toiminnasta. Suomessa tun-

netun Karam-musiikkisuvun hankkima
taloudellinen apu on ollut ratkaiseva
urkujen saamiseksi seurakuntaan. Urkumusiikkia emme saaneet kuulla, sen
sijaan nautimme Eva Hibayn urkuparvella
soittaman puolituntisen huilukonsertin
tunnelmasta ja korkeasta taiteellisesta

tasosta.
Retkillämme tutustuimme myös Zoltan Hibay’n työpajalla hänen massiivisiin
puuveistoksiinsa. Suomessa taiteilija
tunnetaan paremmin Lapponia-korujen
suunnittelijana! Vuoristoon suuntautuneella retkellä poikkesimme, kahvitauon

KUTSU

Espoon Sotaveteraanit ry:n syyskokoukseen
Espoon Sotaveteraanit ry:n syyskokous pidetään
maanantaina 28.11.2016 klo 14.30
Tapiolan palvelukeskuksessa, Itätuulenkuja 4.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11 §:ssä syyskokouksen käsiteltäväksi
määrätyt asiat ja mahdollisesti jäsenten vähintään neljä viikkoa ennen
syyskokousta hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat. Mahdollisten
kunniajäsenten kutsuminen sekä ansio- ja kunniamerkkien jako.
Henkilöllisyystodistus mukaan.
Naisjaoston kahvitarjoilu on ennen kokouksen alkua.
Hallitus
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Hallituksen varapuheenjohtaja Olavi Matilainen kertoo illanvietossa kiinnostavan tarinan.
lisäksi, vanhassa, vieläkin toimivassa
kristallihiomossa saaden sekä työnäytöksen että tuotteiden ostosmahdollisuuden.
Vuoristoretkellä pysähdyimme myös
Recsk’in kylässä, neuvostomiehityksen
aikaisella poliittisten vankien työleirialueella, minkä mittavasta muistomerkistä
löytyy jokaisen sinne joutuneet vangin
nimi.
Kiitos kaikille mukana olleille, niin
espoolaisille kuin veteraanille KeskiHelsingin kerhosta ja lotalle Vantaan
yhdistyksestä.

Näkymä bussin ikkunasta matkalla Budapest-Eger, viiniviljelmiä kilometri toisensa jälkeen. Kuva Maria Carling.

Helena Luukkonen

TOIMINTARYHMÄT

TOIMINTAKALENTERI

Kuoron harjoitukset perjantaisin klo 15.45-18.30 Tapiolan
palvelukeskuksessa (TPK).
Lentopallo: Tapiolan palloiluhalli maanantaisin ja torstaisin
10.00-11.30 (Riitta Raukko)
Ilma-aseammunta: Tuulimäen ampumahalli maanantaisin
13.00-14.00, torstaisin 12.00-13.00 (Väinö Rantio)
Petankki: Tuulimäen liikuntahalli torstaisin 10.30-12.00

SYYSKUU
Ti 13.9. klo 12.30 Veteraanitapaaminen Kirkkonummen
palvelukeskuksessa. KI
Ma 19.9. Klo 14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus
TPK:ssa. Toimitusjohtaja Raimo Valo: Venäjän kaupan
haasteet
To 22.9. Syystalkoot Palstarinteellä, PT:n syyskokous.
Hoitokunta, PT
Su 25.9. klo 18.30 Asemiesilta Kirkkonummen
palvelukeskus. Kts. tarkempi ilmoitus!
Ma 26.9. Klo 14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus
TPK:ssa. Kontra-amiraali Antero Karumaa: Palkitseminen
kunniamerkein
Ma 26.9. Klo 15.30 Naisjaoston Sisarilta – muistamme
poisnukkuneita. TPK:ssa

Toimintaryhmät kokoontuvat koko vuoden kesäkuukausia
lukuun ottamatta. Lisäksi keväällä ja syksyllä järjestetään
ulkoilutapahtumia, joista tiedotetaan erikseen Länsiväylässä.
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LOKAKUU
Ma 3.10. Klo 14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus
TPK:ssa. Filosofian tohtori Vesa Määttä: Jääkärikenraali
K.L. Oesch
Ma 10.10. Klo 14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus
TPK:ssa. Kamarineuvos Kari Rahiala: Miksi kerään –
voinko luopua?
Ti 11.10. klo 12.30 alkaen Veteraanitapaaminen,
SYYSKOKOUS, Kirkkonummen palvelukeskuksessa. KI
Ma 17.10. Klo 14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus
TPK:ssa. Konsernijohtaja Jaakko Eskola: Suomalainen
globaali: case Wärtsilä
Ma 17.10. klo 15.30 Naisjaoston SYYSKOKOUS,
TPK:ssa
Ma 24.10. Klo 14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus
TPK:ssa. Kenraalimajuri Kalervo Sipi: Tuokiokuvia
Mannerheimin matkasta halki Kiinan valtakunnan
Ma 31.10. Klo 14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus
TPK:ssa. HLL Raine Narva: Majewskin yllätyshyökkäys
Muurmannin radalle 1942

SUOMEN KANSALLISTEATTERI,
PIENI NÄYTTÄMÖ
Lauantai 22.10. klo 13.00
Rakastettu vanha jäärä, Tuomas Kyrön

MIELENSÄPAHOITTAJA
nimiroolissa Vesa Vierikko
Liput: Sotaveteraanit 14 €, eläkeläiset 33 €
Lippuvaraukset 22.9. mennessä Eeva Kalin 040 756 8219

MARRASKUU
Ma 7.11. Klo 14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus
TPK:ssa. Prikaatikenraali Asko Kilpinen: Jääkärien
vuosisata
Ti 8.11. klo 12.30 Veteraanitapaaminen Kirkkonummen
palvelukeskuksessa. KI
Ma 14.11. Klo 14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus
TPK:ssa. Projektijohtaja Antti O. Mäkinen: Tapiola tänään
ja tulevaisuudessa
Su 20.–26.11. Kuntoutusmatka Viimsi SPAssa. Katso
erillinen ilmoitus!
Ma 21.11. Klo 14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus
TPK:ssa. Suurlähettiläs Kari Kahiluoto: Suomi
Pohjoismaiden yhteistyön puheenjohtajana
28.11. Klo 14.30 Espoon Sotaveteraanit ry:n syyskokous.
Katso erillinen ilmoitus!
Katso piirien sivuilta eri tapahtumia – voit osallistua
niihin kaikkiin!

Suomen Kansallisoopperassa
lauantaina 3.12. klo 14.00
Richard Wagnerin ooppera

LENTÄVÄ HOLLANTILAINEN
Wagnerin mestariteos kertoo rakkaudesta ja uhrautumisesta,
kirotusta Hollantilaisesta, jonka pitää kiertää maailmaa ikuisesti
– maihin hän saa tulla vain joka seitsemäs vuosi. Kirouksen voisi
murtaa vain uskollisen naisen rakkaus. Musiikissa soi meren ja
rakkauden voima. Sentan osassa Camilla Nylund.
Oopperan kesto 3 h, yksi väliaika.

SUOMEN KANSALLISTEATTERI,
SUURI NÄYTTÄMÖ
Lauantaina 12.11. klo 13.00

Liput: Tammenlehväveteraani 25 €, eläkeläinen 78 €.
Lippuvaraukset 3.10.mennessä Lotta Riisalo 050 369 9550

Juha Jokela

SUMU

Itsesensuurikomedia
Pieni valtio kontra suuri, arvaamaton naapurimaa, kuulostaako tutulta! Näytelmässä yhdistellään liike-elämän, tieteen,
politiikan ja moraalin kuvioita älykkäästi ja hauskasti. Jokela
jätti ähtemättömän jäljen espoolaiseen teatteriväkeen suosituilla
Esitystalous-näytelmillään.
Rooleissa Katariina Kaitue, Jani Karvinen, Kari Ketonen, Karin
Pacius, Jukka-Pekka Palo, Elena Spirina, Timo Turpeinen ja
videolla Ria Kataja.
Liput: Sotaveteraanit 14 €, eläkeläiset 38 €
Lippuvaraukset 11.10. mennessä Eeva Kalin 040 756 8219

Suomen Kansallisoopperassa
Perjantaina 16.12.2016 klo 19.00
Johann Straussin operetti

LEPAKKO

”Kaikki on shampanjan syytä, siinä on tarinan opetus.” Kuplivaa
iloa valssin pyörteissä. Kepeästi kuohuva musiikki on tehnyt
Lepakosta operettien kuolemattoman klassikon.
Operetin kesto 3 h 10 min, yksi väliaika.
Liput: Tammenlehväveteraani 25 €, eläkeläinen 69 €.
Lippuvaraukset 17.10. mennessä Lotta Riisalo 050 369 9550
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ESPOON SOTAVETERAANIT ry
Maanantaiesitelmät
Espoon kaupunginteatteri
Tadeusz Slobodzianek

LUOKKAKOKOUS
La 19.11.klo 14
Ohjaus Satu Rasila
Rooleissa Wanda Dubiel, Raimo Grönberg, Susanna Haavisto,
Samuel Karlsson, Seppo Maijala, Matti Onnismaa, Juha Rasila,
Markus Riuttu, Seela Sella ja Timo Torikka
Tositapahtumiin perustuva näytelmä sijoittuu Puolaan vuosina
1935-2003. Se on tarina stävyydestä ja syyllisyydestä, joka ei
katoa, historiasta, jota ei voi käsittää. Sen sanoma on tärkeä
juuri nyt, jotta emme antaisi kaiken tapahtua uudestaan.
Liput: Sotaveteraanit 10 €, eläkeläiset 32 €
Lippuvaraukset 19.10. mennessä
Eeva Kalin puh. 040 756 8219

ASEMIESILTA
Kirkkonummen palvelukeskus, Rajakuja 3
Sunnuntai 25.9. klo 18.30

Espoon Sotaveteraanit ry:n esitelmät jatkuvat syyskaudella 2016
Tapiolan Palvelukeskuksessa, Itätuulenkuja 4, maanantaisin
alkaen klo 14.15. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy.
19.9. Toimitusjohtaja Raimo Valo, Venäjän kaupan haasteet
26.9. Kontra-amiraali Antero Karumaa, Palkitseminen kunniamerkein
3.10. Filosofian tohtori Vesa Määttä, Jääkärikenraali K.L.
Oesch
10.10. Kamarineuvos Kari Rahiala, Miksi kerään – voinko
luopua?
17.10. Konsernijohtaja Jaakko Eskola, Suomalainen globaali:
case Wärtsilä
24.10. Kenraalimajuri Kalervo Sipi, Tuokiokuvia Mannerheimin matkasta halki Kiinan valtakunnan
31.10. HLL Raine Narva: Majewskin yllätyshyökkäys Muurmannin radalle 1942
7.11. Prikaatikenraali Asko Kilpinen, Jääkärien vuosisata
14.11. Projektijohtaja Antti O. Mäkinen, Tapiola tänään ja
tulevaisuudessa
21.11. Suurlähettiläs Kari Kahiluoto, Suomi Pohjoismaiden
yhteistyön puheenjohtajana

keittiöt, kylpyhuoneet ja sisäpinnat

Sotavuosien perinteen mukaan, mukana mm. Pasi Saarelma,
Mirja Poikkeus, Juhana Nevalainen, Ranja Siikasaari, Ari
Siikasaari, Erik Siikasaari ja Göran Löfman.
Ohjelma (sisältää arpalipun): 15 € Sotaveteraanit, 10 € Lotat.
Voi lunastaa ovelta!
Arpalippuja myynnissä tarjoilun aikana klo 18.00-18.30
TERVETULOA!

Kuntoutusloma Viimsi SPAssa 20-26.11.
Tervetuloa RS-, RP- ja MR -veteraanijäsenemme sekä heidän
puoliso- ja leskijäsenemme kuntoutus- ja virkistyslomalle
Viimsi SPAssa. Mahdollisia jäännöspaikkoja voivat tiedustella
myös muut yhdistyksemme jäsenet.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 7.10. mennessä
Helena Luukkonen, puh. 050 593 3751
tai sähköpostissa helena.luukkonen@elisanet.fi
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Meiltä tukikahvat asennettuna
SOITA JA VARAA
SUUNNITTELU VELOITUKSETTA!
P. 044 7600 500 • asiakaspalvelu@rustholli.ﬁ
www.rustholli.ﬁ

ESPOON SOTAVETERAANIT ry
Espoon kaupungin palvelut, tunnuksen omaaville sotaveteraaneille 2016
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 Puolarmetsän sairaalassa, avo- ja laitoskuntoutusta vuosittain,
6 kertaa vuodessa jalkahoitoa á 45 euroa, silmälasien hankintaan 100 euroa/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 2016 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.

Espoon Sotaveteraanit ry:n tukimuodot 2016
Arkisin klo 9.00–12.00. 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 yksi seitsemäsosa.
Lääkekorvaukset: Tarkoitukseen on varattu määräraha, mikä marras-joulukuussa 2016 jaetaan niiden RS, RP ja MR
veteraanijäsenten kesken, joille Kansaneläkelaitos ilmoittaa kirjeellään vuoden 2016 aikana lääkkeistä maksetun omavastuun täyttyneen.
Merkitkää pankkitilinne numero korvaushakemuksiinne!
Siivous- ym. avustajatoiminta
Kun veteraani on kokonaan käyttänyt Espoon kaupungin välittämät, valtion myöntämät kotona selviytymiseen tarkoitetut
tuet, voivat Espoossa ja Kauniaisissa asuvat veteraanijäsenemme saada 4 kpl/vuosi yhdistyksen samaan tarkoitukseen
myönnettäviä 40 € arvoisia maksusitoumuksia. Yhdistyksemme veteraanijäsenten lesket, joiden tulee myös olla yhdistyksen varsinaisia jäseniä, ovat oikeutettuja saamaan 6 kpl/vuosi maksusitoumuksia. Tilaukset ma, ti ja to klo 9.00–12.00
Kristiina Haukilahti puh. (09) 452 5721.
Lue ja säilytä maksusitoumusten käyttöohjeet!
Perheenjäsenten (PJ) jalkahoidot ja hieronnat
Teemme palveluntarvetutkimusta. Perheenjäsen voi tilata yhdistyksen toimistosta (puh. 09-4525721) 2 kpl 40,- euron
arvoisia maksusitoumuksia käytettäväksi kuluvan vuoden loppuun mennessä jalkahoitoihin tai hierontoihin.

Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry:n yhteystiedot löydät piirin sivulta!
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Vantaan Sotaveteraanit ry 40 vuotta!
Vantaan Sotaveteraanit ry on eräs nuorimpia sotaveteraaniyhdistyksiä koko
maassa. Yhdistys perustettiin 28.5.1976
ja naisjaosto 8.2.1979. Helsingin Seudun
Sotaveteraanipiiriin yhdistys liittyi 1994.
Alkuvuosina yhdistyksen toiminta oli
pienimuotoisesta ja jäsenmäärä kehittyi
verkkaisesti. Väestö oli muualta muuttanutta, eikä yhteenkuuluvuutta tunnettu
samalla tapaa kuin maaseudulla.
Enimmillään yhdistyksen jäsenmäärä
oli yli 700. Varsinaisia jäseniä on tänään
171, joista miehiä 62 ja naisia 109. Näistä
rintamatunnuksen omaavia miehiä on 54
ja naisia 58. Yhdistys on saanut kuluneina
vuosikymmeninä erityisen paljon aikaan,
mutta edessä on vielä tärkeä työ, veteraanien, puolisoiden ja leskien ehtoovuosista
huolehtiminen.
Yhdistyksen 40-vuotisjuhlaa vietettiin Hämeenkylän kirkossa 2.6.2016.
Vantaalaiset ovat aina osanneet järjestää
mieleenpainuvia juhlia, niin tälläkin kertaa. Juhla sisälsi korkeatasoisia soitto-,
laulu- ja lausuntaesityksiä juhlapuheen
ja tervehdysten tahdittamana.
Päämajan Soittokunnan esittämän
Jean Sibeliuksen Alla Marcian jälkeen
yhdistyksen puheenjohtaja Jaakko Vesanen toivotti juhlaväen tervetulleiksi.
Tervehdyksessään hän palautti mieliin
yhdistyksen 40-vuotistaipaleen keskeisiä
saavutuksia. Seurakunnan tervehdyksen
toi kappalainen Matti Hyry. Hän lähetti
seppelepartion viemään seppele poisnukkuneiden veteraanien muistoksi.
Kanttiinin Lottien heleän lauluesityksen jälkeen oli vuorossa kaupunginjohtaja
Kari Nenosen juhlapuhe. Puheessaan hän
korosti kaupungin ja veteraaniyhdistyksen
sekä VETRES-toimikunnan saumatonta
ja tuloksellista yhteistyötä. Sotaveteraaniliiton puheenjohtaja Finn-Göran
Wennström ja piirin puheenjohtaja Pertti
Laatikainen toivat tervehdyksissään esille
yhdistyksen aikaansaannoksia.
Ennen palkitsemisia kuultiin Emerituskvartetin puhallinmusiikkia ja lausuntataiteilja Kullervo Ahlrothin tulkitsemia Yrjö
Jylhän puhuttelevia runoja. Tilaisuudessa
palkittiin pitkäaikaisia ja ahkeria jäseniä
sekä yhteistyökumppaneita. Palkitsemisten jälkeen kuultiin vielä oopperalaulaja
Esa Ruuttusen laulua. Hän päätti osuutensa juhlavasti Veteraanin iltahuutoon.
Askiston-Hämeenkylän, Pähkinärinteen ja Variston Martat tarjosivat juhlaväelle maukkaat leivoskahvit.
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Yhdistyksen hallituksen edustajat valmiina vastaanottamaan vieraat,
kuvassa vasemmalta Tapio Juutilainen, Sotaveteraaniliiton kultaisella ansioristillä palkittu Annakaisa Mörttinen, yhdistyksen puheenjohtaja Jaakko Vesanen, Aino Koskinen sekä Matti Passi.

Vantaan Sotaveteraanit ry kiittää
Teitä kaikkia, niin veteraaneja, muita vieraita, ohjelman esittäjiä kuin tarjoiluhenkilökuntaa, jotka läsnäolollanne kunnioititte ja annoitte panoksenne yhdistyksemme
40-vuotisjuhlan onnistumiseksi Hämeenkylän kirkolla 2.6.2016. Te teitte juhlastamme
arvokkaan ja ikimuistoisen.
Lämmin kiitos myös kaikille Teille, jotka lahjoin, adressein tai kortein muistitte
juhlivaa yhdistystämme.

Seppelepartio matkalla suorittamaan tehtäväänsä. Vasemmalla lotta
Maila Pellikka ja veteraanit Kaarlo Martikainen ja Tarmo Heikkilä.

Vantaan kaupunginjohtaja Kari Nenonen toi juhlapuheessaan
esille kaupungin ja yhdistyksen
hyvän yhteistyö. Vantaan kaupunkiin perustettiin mm. ensimmäisenä koko maassa 1981 veteraanien yhteinen neuvottelukunta. Yhteistyön tuloksena on saatu aikaan veteraanipaasi ja Kotirintama- muistomerkki.

Piirin puheenjohtaja Pertti Laatikainen esitti tervehdyksessään
piirin kiitoksen. Yhdistys on tuonut piirin toimintaan tulevaisuuteen katsovaa rohkeutta, aktiivisuutta ja yhteistyönvoimaa. Laatikainen esitti myös kiitoksen yhdistykselle ja VETRES-toimikunnalle veteraaniperinteen eteen
tehdystä tuloksekkaasta toiminnasta.

Juhlan jälkeen Martat tarjosivat maukkaat leivoskahvit.

33

PÄHKINÖIDEN
RATKAISUA

Vänrikki

Mielosen
probleema
Sopivan varovaisesti rollaattorilla kurvaillen
pääsen lasitetun ja lämmitetyn parvekkeen
korituoliin istumaan ja nuuskimaan, onko jo
syksyn merkkejä näkyvissä ja eipä ole, siispä
mielipuuhani pariin ja katselemaan vanhoja
valokuviani, jopa vuodelta 1943.
Eräs niistä ottamistani kuvista suorastaan
riepoo, sillä en parhaalla tahdollanikaan
muista, miksi olen kirjoittanut kuvan taakse ”100-vuotias Marju Petrova tervehtii
Vehkuselässä todella Suomalaista sotilasta”. Himsaki vieköön, kaikkihan me oltiin
suomalaisia sotilaita ja tässä pyydän hyvien
veteraanisisarten -veljien apua kolauttamaan
muistinystyröitäni, että olenko jättänyt jotain
huomaamatta tuota kirjoittaessani?

Vastaukset

Lähetä ratkaisusi tämän numeron tehtäviin
piirin toimistoon 20.4. mennessä osoitteella
Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri, Mannerheimintie 93 A, 00270 Helsinki. Arvomme
oikein vastanneiden kesken lahjakortit.

Voittajat

Onnetar suosi lehdessä 2/2016 olleiden
pähkinöiden osalta seuraavia; Sudokussa
Tyyne Pietilää ja Mielosen osalta Kyllikki
Lommilaa. Kuvassa Tasavallan presidentti,
suojeluskuntavääpeli P.E. Svinhufvud ja
hänen puolustusneuvoston puheenjohtajaksi
nimittämänsä kenraali Gustaf Mannerheim
tervehtivät Suurkirkon katsomon edustalla
ennen paraatin alkua elokuussa 1931.
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LOT TA
SVÄRD
SÄÄTIÖ

LOTTAMUSEO
KUNTOUTUSTA
VUOKRA-ASUNTOJA
AVUSTUSTOIMINTAA

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

www.lottamuseo.fi

apua kotona asumiseen

Kuntarahoitus Oyj

EN-APUVÄLINEET • P. 019 469 312
Sillankorvank. 25, 05810 Hyvinkää
info@en-apuvälineet.fi • www.en-apuvälineet.fi

PL 744, 00101 Helsinki
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PROTEESITYÖT
& HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUT
Nopeasti ja miellyttäävsti
ti samasta osoitteesta
osoitteesta!
- Teemme myös kotikäyntejä

puh.
010 2715100

Hämeentie
Hä
ti 7 (katutaso)
(k t t
Helsinki

EHT
Ossi Vallemaa
050 - 553 3050
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keskustanerikoishammasteknikot.fi

Hammaslääkäri
Satu Aalto
(09) 774 5770
albin.fi

