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Aika pakenee, vuodet vierivät, sotaveteraanit odottavat
- vieläkö pitää marssia?
Veteraanijärjestöjen tärkein tehtävä on edunvalvonta sekä jäsenistönsä tuki- ja
hoivatyö. Edunvalvontaa on välillä tehtävä rohkeasti ja räväkästi, jotta viesti
saavuttaa kuulijansa.
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Kansi
Näyttävä kuva hevosesta
ja ratsastajasta, eikö totta?
Kuvan taustalla on kuitenkin
tragedia, se esittää kornetti
Raimo Helavaaraa, joka katosi
14.6.1944 VT-linjan taisteluissa
Vammeljoella. Helavaara palveli
joukkueenjohtajana Uudenmaan
Rakuunarykmentin kolmannessa
eskadroonassa. Hän oli syntynyt
1922 Luhangalla ja kadotessaan
naimaton opiskelija. Yhtymäkohta
tähän lehteen on tässä
numerossa julkaistu kornetti Juha
Hakkilan muistelma, Helavaara
tuurasi häntä opintoloman
aikana kesäkuun alussa 1944.
Kornetit olivat olleet yhdessä jo
alokaskoulutuksessa Orivedellä ja
samalla Upseerikoulun kurssilla
Niinisalossa 1942. Kuva Juha
Hakkila.

Suomen Sotaveteraaniliitto järjesti valtakunnallisen marssin ja suurkokouksen
Helsingissä 7.9.1969. Järjestelyissä mukana ollut sotaveteraani Pekka
Palola kirjoittaa, että tapahtumasta muodostui mittasuhteiltaan valtava paljon valtavampi kuin oli odotettu - se oli massiivinen ja kuitenkin niin
eleetön mielenilmaus ja varmuudella voidaankin todeta, että juuri tämä
herätti kaikki huomaamaan sotaveteraanien asioiden oikeutuksen. Silloin yli
18 000 sotaveteraania marssi heikompiosaisten veljiensä ja sisariensa puolesta
eläkeasiassa.
Veteraanijärjestöt toteuttivat yhdessä 100 veteraanin voimin marssin 10.11.2011
Mannerheimin ratsastajapatsaalta eduskuntaan. Veteraaneille syksyllä 2011
julkistettu valtion seuraavan vuoden talousarvioesitys oli täydellinen pettymys.
Veteraanijärjestöjen esitykset oli siirretty syrjään. Veteraanit eivät voineet
hyväksyä kohtaloaan. Eduskuntavierailu johtikin myönteiseen lopputulokseen.
Määrärahoihin saatiin tuntuva lisäys. Eduskunnassa pidettiin 5.12.2012
juhlaistunto, jossa ainoana asiana olivat sotaveteraanit. Istunto oli kunnianosoitus
veteraaneille itsenäisyyden 95-juhlavuonna. Eduskunta antoi myös lupauksen
riittävästä määrärahasta sotaveteraanien vuosittaiseen kuntoutukseen 20142017.
Veteraanijärjestöjen viime vuosien tärkein tavoite on ollut, että eduskunta
säätäisi lain, jolla kaikille sotien 1939 - 45 tunnuksen omaaville veteraaneille
toteutetaan samat kotipalvelut kuin sotainvalideille sotavammalain nojalla jo nyt
korvataan. Tällä hetkellä veteraanit ovat hyvin epätasa-arvoisessa asemassa.
Kansalaiset haluavat, että veteraanit hoidetaan kunnialla. Kansanedustajat
ovat puheissaan ja kirjoituksissaan tukeneet lakia. Eduskuntapuolueiden
puheenjohtajat ovat antaneet yhteisiä lausumia asian puolesta ja pääministeri
Sipilä lupasi Kansallisen veteraanipäivän puheessaan 2016 kaikille
rintamaveteraaneille maksuttomat kotipalvelut. Veteraaneilla oli lain osalta
suuret odotukset itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuonna 2017. Lain osalta mitään
ei ole kuitenkaan tapahtunut.
Olen usein miettinyt miksei lakia saada säädettyä. Rahasta asia ei voi olla kiinni.
Veteraanien määrä vähenee, joukossamme on enää noin 11 500 kunniakansalaista.
Poliittiset päättäjät ovat lain kannalla. Jarru ei voi olla muualla kuin sosiaalija terveysministeriön virkamiehissä. Jostakin syystä ministeriön virkamiehet
katsovat, että veteraanit eivät tarvitse enempää. Eikö poliittinen tahtotila ulotu
virkamiesvaltaan?
Juuri ennen tämän lehden painoon menoa, saimme hallitukselta ilouutisen.
Hallitus käynnistää välittömästi lainvalmistelun, jolla mahdollistetaan kaikille
veteraaneille samat kotona asumista tukevat palvelut kuin sotainvalideille. Lain
säätäminen oli kaikkien eduskuntaryhmien
yhteinen toive. Lainmuutoksen on tarkoitus
tulla voimaan ensi vuoden loppupuolella.

Rauno Loukkola
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Piirissä tapahtunutta

Toukokuun illanvietossa esiintyi Etelä-Suomen Maanpuolustussoittokunta kapellimestari Heino Koistisen johdolla.

Vantaalaiset veteraaniyhdistykset laskivat seppeleen Kaatuneitten muistopäivänä Pyhän Laurin kirkon sankarihautausmaalle.
Vasemmalta Kyllikki Lindholm, Reijo Söderberg ja Niilo Veikkolainen.
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Liittopäivillä ensimmäisenä oli vuorossa seminaariosuus. Seminaarissa käsiteltiin tärkeitä asioita veteraanien tukemisesta
perinneaikaan siirtymiseen. Kuva Markku Seppä

Liittopäiviä seuraamaan saapuneet tiedotusvälineiden edustajat olivat kiinnostuneita kuulemaan sotaveteraanien kokemuksista.
Kuvassa Espoon Sotaveteraanien jäsen Jaakko Valtanen haastateltavana. Kuva Markku Seppä
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Piirin puheenjohtaja Pertti Laatikainen teki liittokokouksessa ehdotuksen espoolaisen Erkki Heikkisen valitsemisesta liiton
puheenjohtajaksi. Kuva Markku Seppä

Iltamien teemana oli Lauantain toivotut levyt. Yleisö sai nauttia korkeatasoisesta musiikista, ammattitaitoisista laulajista,
Metro-tytöistä ja musiikkia mukailevasta näytelmästä. Kuva Markku Seppä
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Liittopäivien kirkkoiltaan kokoonnuttiin tunnelmalliseen Ylihärmän kirkkoon, kuvassa poliisien laulukvartetti. Kuva Markku
Seppä

Liittopäivien toinen päivä aloitettiin jumalanpalveluksella. Musiikista vastasi Laivaston soittokunta ja Etelä-Pohjanmaan
veteraanikuoro. Kuva Markku Seppä
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Liittopäivät päättyivät juhlavasti liittojuhlaan. Anssin Jussin Areena täyttyi yleisöstä. Kuva Markku Seppä

Kansallisena veteraanipäivänä 27.4.2018 Tasavallan presidentti antoi Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitalin 550 helsinkiläiselle rintamaveteraanille. Mitalien luovutustilaisuus pidettiin kaupungintalolla 26.6.2018. Kuvassa helsinkiläisten veteraanijärjestöjen edustajat vasemmalta Erik Werner ((Svenska), Rauno Loukkola (Sotaveteraanit), Seppo Kanerva (Sotainvalidit)
ja Kari T. Ahonen (Rintamaveteraanit).
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Helsinkiläiset sankarihautausmaat
Östersundomin kirkko –
Helsingin vanhin kirkko

Kirkko tuli osaksi Helsingin seurakuntayhtymää vuoden 2009 alueliitoksessa,
jossa Östersundom siirtyi Sipoosta osaksi
Helsinkiä. Kirkon toiminnasta vastaa
Mikaelin seurakunta. Östersundomin
kirkko ja hautausmaa sijaitsevat Helsingin
keskustasta Itäväylää pitkin noin 20 km
koilliseen.

Kirkko korjattiin perusteellisesti 1895.
Kellotapuli rakennettiin uudelleen ja
kirkon väritys muuttui punamullasta
harmahtavaksi.
Kirkon korjaamista ja varustamista
jatkettiin useaan otteeseen 1900-luvulla.
Vuonna 1954 kirkko maalattiin seurakuntalaisten toivomuksesta keltaiseksi.
Sähköt kirkolle saatiin 1940-luvulla ja
nykyiset urut 1969.

Kirkon historiaa

Hautausmaa

Östersundomiin rakennettiin ensimmäinen kappeli Östersundomin kartanon
läheisyyteen jo 1600-luvulla. Ensimmäinen maininta siitä löytyy vuodelta 1690.
Tämä kirkko tuhoutui iso- ja pikkuvihan
miehitysten aikana. Nykyisen kirkon
rakentaminen aloitettiin 1753. Kirkko
vihittiin käyttöön marraskuussa 1754.
Kirkko on malliltaan länsitornilla
varustettu pitkäkirkko ja kirkkosalin
muoto on venytetty oktagoni eli kahdeksankulmio. Seinät ovat matalat ja
katto korkea.

Kirkon ympäristöä on käytetty hautaamiseen ikimuistoisista ajoista lähtien.
Aikanaan kirkon lattian alle haudattiin
vainajia. Tapa jatkui yleisenä Suomessa
vielä 1770-luvulle asti, joten on mahdollista, että nykyisenkin kirkon lattian alle
on haudattu. Varsinaista hautausmaata
ryhdyttiin suunnittelemaan 1930-luvulla,
suunnittelu annettiin tunnetun arkkitehti
Bertel Jungin tehtäväksi.
Hautausmaa on nykyisin luonnonkiviaidan ympäröimä. Hautausmaalla on
sankarihauta-alue, jonka muistomerkin

osa 1

Tunnelmallinen kirkko on suosittu hääkirkko ja matkailijoiden pistäytymiskohde.
on suunnitellut arkkitehti Ole Cronstedt.
Sankarihautoihin on haudattu 20 talvi- ja
jatkosodan sankarivainajaa. Muistokiven
luona järjestetään muistopäivinä seppeleenlaskut.

Hyvin hoidettu sankarihauta-alue Östersundomin kirkkomaalla.
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Sotaveteraaniliiton XXVIII
liittopäivät Härmässä 2.-3.6.
Etelä-Pohjanmaan Sotaveteraanipiiri
kantoi päävastuu liittopäivien järjestelyistä Härmän kylpylässä. Ajankohta oli
historiallinen, sillä päivälleen 50 vuotta
aikaisemmin eteläpohjalaiset järjestivät
liittopäivät Seinäjoella. Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiristä liittopäiville
osallistui yhdeksän jäsentä. 91-vuotias
veteraani Laina Tiainen kertoo omista
kokemuksistaan jäljempänä. Hänellä oli
mukanaan henkilökohtainen avustajansa
Anne Sundström.

Liittokokouksen henkilövalinnat kiinnostavat veteraanikenttää
Aamupäivän ohjelmassa oli perinnefoorumi, jossa käytiin läpi veteraanityön

keskeisiä asioita sekä tulevaisuuteen ja
perinneaikaan liittyviä haasteita. Lounaan
jälkeen kokoonnuttiin liittokokoukseen.
Ennen henkilövalintoja kokous kutsui
kolme erityisen ansiokasta sotaveteraania
liiton kunniajäseneksi. Yksi kutsutuista
oli helsinkiläinen sotaveteraani, opetusneuvos Antti Henttonen.
Henkilövalinnat veivät taas kerran
kokouksen suurimman mielenkiinnon.
Espoolainen lehdistöneuvos Erkki Heikkinen, 69, valittiin yksimielisesti toiselle
kaksivuotiskaudelleen. Kiitossanoissaan
Heikkinen linjasi liiton tärkeimmäksi
tavoitteeksi, että eduskunta säätäisi pikaisesti lain, jolla kaikille sotien 19391945 tunnuksen omaaville veteraaneille
toteutetaan vuodesta 2019 alkaen samat
kotipalvelut kuin sotainvalideille sota-

vammalain nojalla jo nyt korvataan.
Sotaveteraaniliiton valtuuston uudeksi
puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti
emeritusarkkipiispa, teologian tohtori
Jukka Paarma. Hän seuraa tehtävässään
helsinkiläistä hallintoneuvosta Sakari
Sippolaa, joka menehtyi helmikuussa
2018. Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin edustajaksi valtuustoon valittiin
Matti Passi Vantaalta ja hänelle varalle
Irma Lähdesmäki Helsingistä ja Hans
Gabrielsson Espoosta.
Liittopäivien ensimmäinen päivä
päätettiin aseveli-iltamiin. Teemana oli
”Lauantain toivotut levyt”. Ohjelma oli
onnistunut ja keräsi paljon kiitosta. Monen silmäkulma kostui pintaan nousseiden
muistojen myötä.

Piirin puheenjohtaja Pertti Laatikainen (vas.) ja toiminnanjohtaja Rauno Loukkola vastaanottamassa perinnesauvaa.
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Seuraavat liittopäivät
Helsingissä
Sunnuntaiaamu aloitettiin juhlajumalanpalveluksella, jossa saarnasi kenttäpiispa emeritus Hannu Niskanen. Liittojuhlat
päättivät kaksipäiväisen kokoontumisen.
Juhlapuheen piti entinen pääministeri
Esko Aho. Puheessaan hän pohti mikä
sai aikaan talvisodan ihmeen ja mitkä
olivat Suomen menestystekijät matkalla
nykyiseksi sivistysvaltioksi. Valtiovallan
tervehdyksen esitti elinkeinoministeri
Mika Lintilä.
Seuraavat liittopäivät järjestetään kesäkuussa 2020 Helsingissä. Liittojuhlan
päätteeksi Etelä-Pohjanmaan Sotaveteraanipiiri luovutti perinnesauvan seuraavia
liittopäiviä isännöivälle Helsingin Seudun
Sotaveteraanipiirille. Piirin puheenjohtaja
Pertti Laatikainen toivotti kaikki tervetulleeksi Helsinkiin.

Suomen Sotaveteraaniliiton vastavalittu puheenjohtaja Erkki Heikkinen.

Toimintalinjaukset vuoteen
2025
1. Sotaveteraaniliitto ja sen jäsenyhdistykset varmistavat veteraaneille,
puolisoille ja leskille yhteiskunnan
palvelut ja tuet jatkuvalla yhteydenpidolla tuen saajiin sekä palvelujen
järjestäjiin ja tuottajiin. Työtä tehdään
yhdessä muiden veteraanijärjestöjen
kanssa.
2. Sotaveteraaniyhteisöt vahvistavat
tuki- ja perinnetyön edellyttämää yhteydenpitoaan kuntiin ja kuntayhtymiin
sekä tuleviin maakuntahallintoihin.
3. Sotaveteraaniliitto ja sen jäsenyhdistykset tekevät alueellista ja paikallista
perinnetyötä Tammenlehvän Perinneliiton, sen jäsenyhteisöjen ja muiden
yhteistyökumppaneiden kanssa.
4. Sotaveteraaniliiton ja sen jäsenyhteisöjen tuki- ja perinnetyöllä vahvistetaan
sodat kokeneen veteraanisukupolven
arvostusta, kansalaisten maanpuolustustahtoa ja tietoisuutta sotiemme
merkityksestä.

Suomen Sotaveteraaniliiton valtuuston puheenjohtaja Jukka Paarma.
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Mukana Härmän liittopäivillä
Heräsin herätyskellon ääneen lauantaina
2.6. klo 4.00. Pakkasin viimeisiä tavaroitani matkalaukkuuni, kun samalla
mukaan matkaava avustajani Anne tuli.
Tuttu taksiyrittäjä tuli hakemaan meidät
aamuvarhain klo 5.00 ja kuljetti meidät
Helsingin rautatieasemalle. Siellä junaa
jo odotti tuttuja sotaveteraaneja.
Meidän veteraaniseurueelle oli varattu oma vaunu. Vaunuun päästyämme
seurueemme vetäjä ilmoitti tarjoavansa
kaikille aamukahvit sämpylän kera.
Juna lähti ajallaan klo 6.14. Päätimme
heti virkistäytyä luvatuilla kahveilla.
Samalla tuli tehdyksi aamujumppa, kun
vahingossa etsimme ravintolavaunua
junan väärästä päästä.
Kahvi virvoitti seuruettamme miellyttävään keskusteluun. Viereemme istuutui
aamupalalle mieshenkilö, joka ilmoitti
matkustavansa Ouluun äitinsä luokse. Hän innostui viihdyttämään meitä
laulamalla tuttuja kotimaisia lauluja.
Mieleeni palautui vuosikymmenten takaa

Kahvilla avustajani Annen kanssa.
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muistot lauluhetkistä omassa ravintolassa ja innostuin laulamaan tutun laulun
kertosäettä. Menomatka meni todella
joutuisasti, eikä minun tarvinnut katsoa
kellosta ajan kulua.
Saavuimme Kauhavalle klo 9.30. Sieltä
siirryimme tilataksilla suoraan Härmän
kuntokeskukseen. Majoituimme avustajani kanssa yhteiseen kahden hengen
huoneeseen. Kompastuin heti muutaman
kerran huoneen korkeisiin kynnyksiin.
Avustajani kävi kysymässä, löytyisikö
hotellista esteettömiä huoneita. Hotelli
järjesti asian viipymättä, ja näin muutimme uuteen huoneeseen. Sen verran
muutossa meni aikaa, että myöhästymme
liittokokouksen alusta. Takakautta pääsimme kuitenkin kokoustilaan ketään
häiritsemättä.
Iltamiin jäi vielä aikaa, joten päätimme tutustua tarkemmin Anssin Jussin
areenaan. Tapasimme minun vanhan
tuttavani Anni Grundströmin, jonka kanssa olimme sopineet Oulun liittopäivillä

2014 nauttivamme aina yhteiset kahvit
tulevilla liittopäivillä. Anni haastatteli
meitä ja otti muutaman kuvan. Hän sanoi
tekevänsä Sotaveteraanilehteen meistä
lyhyen jutun.
Päivällisen jälkeen avustajani ehdotti minulle ruokalepoa, jotta jaksaisin
osallistua iltamiin. Anne ihmetteli, että
riittääkö vartin torkku jo 91-vuotiaalle
veteraaninaiselle. Iltamat olivat todella
onnistuneet. Areena oli täynnä iltamalaisia. Teatteriesitys oli todella liikuttava ja
sai muistot pintaan sotavuosien jälkeiseltä
ajalta. Kyyneleitä ei tarvinnut säästellä.
Vaikka edellisyön uni oli jäänyt lyhyeen, eikä päivän aikana ollut juurikaan
aikaa levähtää, riitti minulla virtaa vielä
iltamatansseihin. Tanssilattia täyttyi
orkesterin soittaessa mm. valssia ”Sä
koskaan et muuttua saa”. Kello kävi
huomaamatta kohti puolta yötä ja tunsimme vähitellen tarvitsevamme lepoa.
Tanssit jatkuivat vielä lähdettyämme
huoneeseemme.

Sunnuntain aamupalan jälkeen lähdimme mielellämme jumalanpalvelukseen.
Päivä huipentui liittopäivien päätösjuhlaan. Liittojuhlassa jaettiin tavan
mukaan kiitoslahjoja. Juhlapuhujana
esiintynyt Esko Aho ja ministeri Mika
Lintilä saivat Etelä-Pohjanmaan veteraanipiirin puheenjohtaja Esko Petäjältä
käsintehdyt puuhöylät. Tilaisuuden jälkeen Areenan ulkopuolella tapasin Esko
Ahon ja Mika Lintilän. Kerkesin esittää
toiveeni; ”Arvoisa Esko Aho, kun nyt
olet saanut erinomaisen höylän, toivoisin,

että höyläät lastuja niin paljon, että niitä
riittää maaseudullekin”.
Paluumatkamme alkoi Kauhavan rautatieasemalta junan lähdettyä liikkeelle
klo 17.30. Vilkutin sinivalkoisella veteraanilippalakilla varusmiehelle. Hän
huomasi meidät ja tuli istumaan viereemme. Varusmies osoittautui kersantti Sillanpääksi. Hän palasi lomiltaan takaisin
Porin prikaatiin. Huomasin Sillanpään
käsivarressa punaisen ristin, joten arvasin hänen olevan lääkintäaliupseeri.
Oli ilo havaita kuinka nuoret ovat kiin-

nostuneita sotahistoriasta ja veteraanien
nykytilanteesta. Sillanpää tenttasi minua
innokkaasti koko alkumatkan.
Kotiovi aukesi vasta klo 21.30 ja toi
kotiin paljon uusia muistoja ja mielenvirkeyttä saaneen veteraanin. ”Jälleen
kerran ollaan mahtavista liittopäivistä
yhtä kokemusta rikkaampia”.

Laina Tiainen
Anne Sundström

Lahden sotaveteraanipiirin piirisihteeri Hannu Rahkonen totesi tanssiessamme valssia, ettei ole pitkään
aikaan nauttinut niin paljon tanssista kuin minun kanssani.
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Rakuuna ja rintamaupseeri
Juha Hakkilan sota
Sotaveteraanijoukon pienentyessä
on käynyt harvinaiseksi mahdollisuus
keskustella etulinjassa vuosia palvelleen miehen kanssa. Harvinaiseksi on
käynyt myös mahdollisuus keskustella
rintamaupseerin ja joukkueenjohtajan
kanssa tämän sotakokemuksista. Lehteä
onnistikin kun se sai yhteyden luutnantti,
lääketieteen tohtori Juha Hakkilaan,
joka 96-vuotiaana viettää eläkepäiviään Helsingin Niemenmäessä. Tämä
juttu perustuu lehden toimittajan hänen
kanssaan käymään pitkään keskusteluun.
Hakkilan sotatiestä 1942-44 tähän juttuun
on poimittu muutamia hänen muistissaan
sangen kirkkaina olevia tapahtumia. Oma
kamerakin oli poikkeuksellisesti mukana
ja Hakkila otti paljon kuvia, jotka nyt
ovat hänen albumissaan. Itse hän sanoo
olevansa kiinnostuneempi tunnelmista
kuin suurista sotaliikkeistä. Valokuvatkin
hän otti “kuin siviili” eli mm. kaveriporukoista ja maisemista.
Hakkila ehti ylioppilaaksi tulonsa
jälkeen opiskella biologiaa kaksi luku-

kautta lykkäyksellä ennen kuin joutui
kutsuntoihin 19-vuotiaana ja sotatyötä
opettelemaan Orivedelle koulutuskeskukseen. Ensimmäinen palveluspaikka
oli Uudenmaan Rakuunarykmentin toinen
eskadroona, joka tuolloin oli asemissa
Äänisen rannalla. Hakkila oli asemasodaksi jähmettyneessä tilanteessa rakuuna
ja konepistoolimies. Rykmentillä, joka
ratsuväen tapaan oli pataljoonan kokoinen
ja käsitti neljä eskadroonaa eli komppaniaa, oli tässä vaiheessa varastettu hevosia.
Miehet kulkivat ratsain, mutta taistelu
aina käytiin jalkautuneena. Rykmentillä
oli pitkät perinteet ja mm. omat keltaiset
kauluslaattansa.

Rintamalle
Vuoden 1941 hyökkäysvaiheesta
Hakkila säästyi koska oli “mokkerina”
koulutuskeskuksessa ja joutui rintamalle
vasta sodan pysähdyttyä. Orivedellä saadusta kranaatinheitinkoulutuksesta ei ollut
hyötyä, vaan Hakkilasta tuli kiväärimies
ja päätepisteenä oli ensin Petroskoi ja ns.
Ukon kasarmit. Hakkilan sota alkoi vai-

Juha Hakkila viettää eläkepäiviään Niemenmäessä.
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heessa , jossa URR ja Ratsuväkiprikaati
johon se kuului olivat asettuneet asemasotaan. Kuljetus jolla hän tuli purettiin
Käppäselässä ja lopullinen määränpää oli
Sunku Äänisjärven tuntumassa, toinen
eskadroona siellä. Juuri Käppäselässä
Hakkilalle tuli 20 vuotta täyteen.
Sunkussa sota oli asemasotaa tukikohdissa, joiden välillä oli pitkä pätkää
tyhjää korpea. Hakkilan tukikohta oli
lähellä järvenrantaa ja vain yksi vanginsieppausyritys Äänisen jäällä katkaisi
rutiinin.
Yhtenä yksityiskohtana on muistikuva kymmenistä venäläisistä laivoista
ja proomuista, jotka mm. Sortavalaa
evakuoidessaan olivat jääneet kiinni jäihin. Paikalle osuneet Ratsuväkiprikaatin
miehet evakuoivat näistä sen mitä suinkin
kykenivät.
Toisena vahvana muistikuvana on
Hakkilalle jäänyt mieleen Itä-Karjalan
kylmä talvi, mm. Käppäselässä mitattiin
usein pakkasta lähes 50 astetta.
Asemasodan päätti komennus Upseerikouluun kurssin 55 kiväärilinjalle. Kurssi
alkoi elokuun alussa 1942 ja päättyi jou-

Hakkilan ryhmä Sunkussa, Hakkila konepistoolimiehenä edessä vasemmalla.
lukuussa samana vuonna. Lumien aikana
vuoden 1943 puolella tuore kornetti tuli
takaisin Uudenmaan Rakuunarykmenttiin, mutta nyt kolmanteen eskadroonaan.
Toisessa olisi ollut vanhoja tuttuja, mutta
tapana oli ettei upseeria laiteta entiseen
joukkoonsa.
Tulostaan eskadroonaan Hakkilalla on
hauska muisto. Eskadroonan päällikkö
Vaaraniemi “muisti” että hevoset olivat
jaloittelematta ja että sen vetäminen olisi
tuoreelle kornetille hyvä ensimmäinen
tehtävä. Asia selvästi valmisteltu ja takana
oli juoni. Hakkilalle annettiin O:lla merkitty “Olympia-hevonen”, jota oli pidetty
tallissa, jotta se olisi mahdollisimman
hyvässä vireessä. Tämä muita parempi
hevonen lähtikin liikkeelle kuin nuoli
ratsastajan noustua ratsaille, eikä totellut
ohjaksia. Muu satapäinen hevosjoukko
jäi kauas taakse. Kilometrien juoksun jälkeen hevonen oli vaahdossa ja väsynyt ja
Hakkila sai sen kontrolliinsa. Tullessaan
takaisin hän kehui sen rauhallisuutta, näin
osallistuen yhteiseen hupiin.
Joukkueenjohtajana Hakkila jatkoi
rintamapalvelustaan vuoden, mutta helmikuussa 1943 tuli suuri muutos elämään
kun Ratsuväkiprikaati siirrettiin Karjalan
kannakselle. URR marssi metsien läpi
rintamalta ensin Äänislinnaan, johon se
jätti pääosan hevosistaan eli jalkautettiin

ja jatkoi ikään kuin tavallisena jalkaväkenä junalla etelään. Vain upseerien ratsut
jätettiin eskadrooniin, jotta ratsastus
ei ihan rykmentistä katoaisi. Marssi
oli viimeinen ratsuväen ratsain tekemä
marssi, jonka aikana oli niin kylmä, että
saappaita ei voinut pitää jalustimissa
paleltumisvaaran takia.

Kannakselle linnoitustöihin
Pitkän korttia lyöden kulutetun junamatkan jälkeen Karjalan Kannaksella
ensimmäinen majoituspaikka oli Vuoksen
varrella Kiviniemi, jossa oli suomalaiset
kasarmit. Olot olivat kuten kasarmilla
kuuluu, päivystäjineen ja kaikkineen.
Luutnantiksi ylennetylle Hakkilalle osu
myös päivystysvuoro.
Kiviniemestä URR:n matka jatkui
Lempaalaan Pohjois-Inkeriin rintamaan.
Siellä vierähti asemasodassa taas vuosi
puhdetöitä tehden. Välillä vuoroteltiin
rintamasta vaihtovuorossa joka tarkoitti
käytännössä Vammelsuun ja Taipaleen
väliin poikki kannaksen rakennetun
VT-linjan linnoittamista. VT-linjassa
Hakkila oli “uittopäällikkönä” johtamassa
kuusenpätkien kuljetusta rakenteilla olevaan piikkilankaesteeseen kuuluisan ns.
lehtikuusimetsän eteen. Hakkila muistaa
esteen olleen peräti viisikertaisen.

Opintoloma ja suurhyökkäys
Sota alkoi toden teolla uudestaan Kannaksella 9. kesäkuuta, mutta Hakkila oli
saanut yllätyksekseen kolmen kuukauden
opintoloman kesäkuun alusta ja oli jo
aloittanut opinnot kun suurhyökkäys
alkoi. Kesäkuun yhdentenätoista hänet
tavoitti viesti, että oli palattava rintamalle, kuten niin monen muunkin lomalla,
maataloustöissä tai muuten kotosalla
olevan sotilaan.
Pääaseman murruttua 10. kesäkuuta
1944 Valkeasaaressa Ratsuväkiprikaati ja
sen mukana URR aloitti taas sotansa kun
se ryhmittyi Vammelsuuhun VT-linjalle
puolustukseen. Hakkilan joukkueessa
oli sijaisena kornetti Helavaara, joka
katosi VT-linjan taisteluissa 14. kesäkuuta. Ruumista ei saatu pois vaan se
jäi ilmeisesti tukkoon romahtaneeseen
taisteluhautaan. Menetys oli Hakkilalle
erityisen tuskallinen, koska he olivat
Helavaaran kanssa kulkeneet yhdessä
sodan jo Oriveden alokaskoulutuksesta
alkaen ja olleet samalla Upseerikoulun
kurssilla Niinisalossa.
VT-linjalta Ratsuväkiprikaati joutui
irtautumaan, koska 14.6. sen vasemmalla puolella olleen 3. Divisioonan
Jatkuu sivulla 16
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Jatkoa sivulta 15
joukot murtuivat Kuuterselässä ja yksi
Puna-armeijan panssariosasto kääntyi
murrosta länteen kohden Suomenlahtea
ja Ratsuväkiprikaatin selustaa. Siellä se
yllätti sekä prikaatin huollon että jopa
esikunnan. Molemmat pakenivat panssarien alta ja etulinjassa olleet joukot
eli prikaatin kaksi ratsuväkirykmenttiä
vahvistuksineen menettivät yhteytensä
taakse ja jäivät ilman ylempää johtoporrasta. Epäselvässä tilanteessa rykmentit
irtautuivat komentajiensa käskystä 14.15.6. yöllä ja jatkoivat viivyttäen taistelua
mm. Rokkalanjoella.

Viipurissa omaan joukkoon
Täysissä junissa Hakkila pääsi Viipuriin asti, jossa hänet pysäytettiin Pyöreän
tornin vaiheilla olevaan upseerien järjestelykeskukseen ja käskettiin odottaa
Ratsuväkiprikaatin joukkoja, jotka olivat
tulossa Viipuriin maanteitse.
Näin kävikin ja Hakkila löysi porukan,
joka ei marssivalta osastolta juurikaan
näyttänyt ja liittyi sen mukaan. Matka
jatkui Tienhaaraan ja sen jälkeen Vii-

purinlahden saariin. Hakkila muistaa
olleensa aluksi Hapenensaaressa, vaikka
taistelut muuten olivat sekavat eivätkä
johtajat aina olleet kovinkaan hyvin selvillä tilanteesta. Saaren louhikkoisessa
rannassa koitettiin tehdä taisteluasemia,
joihin kantautui Viipurin suunnasta TaliIhantalan suurtaistelun jatkuva raskas
pauhu.
Hapenensaaresta Hakkila muistaa
heidän siirtyneen ensin Uuraaseen ja
sen jälkeen Esisaareen. Tähän pieneen
saareen Puna-armeija hyökkäsi tosissaan,
mutta torjuttiin joka kerta. Seurasi vaihe
reservissä eräässä toisessa saaressa, jossa
Hakkila muistaa saaneensa panssarinyrkkejä. Nämä olivat ainakin hänelle
täysin tuntemattomia saksalaisia panssarintorjunta-aseita. Rykmentin reservinä
joukko seurasi Suonionsaaressa käytyjä
taisteluita. Esisaaren pommitus oli sikäli
kohtalokas ja jäi muistiin koska Hakkilan
kamera tuhoutui tulipalossa.
Suonionsaaren taisteluihin - taistelujen polttopisteeseen - kuului URR:n
komentajaksi tulleen ratsumestari Markus
Palokankaan vakava haavoittuminen ja
sokeutuminen lentopommituksessa.

Uiden irti
Sekavassa tilanteessa ja ilman kunnollisia käskyjä Hakkila päätti viedä
joukkueensa pois Esisaaresta ja siirtyä
Suomenlahden pohjoisrantaa kohti, mutta
tullessaan miehineen rantaan missä piti
olla veneitä tätä tarkoitusta varten se
oli tyhjä. Muut olivat olleet nopeampia ja ainoa keino näytti olevan siirtyä
uimasille. Hakkila kuitenkin huomasi
rannassa pinon purettuja puhelintolppia.
Yksi tällainen veteen ja nopea kokeilu
kantaako se. Ei kantanut, mutta kun
heitti konepistoolin pois niin kantoi.
Tämän jälkeen käsky kaikille ottaa tolppa
ja siirtyä veteen. Yli kolmekymmentä
miestä siirtyi näin käsillä meloen kohti
kotimaata. Tultiin saareen, jonka rantaan
ampui oman tykistön ohella myös Punaarmeijan Kronstadtin raskaat tykit. Myös
suomalaisten avuksi tulleet saksalaisen
Greif-divisioonan tykkimiehetkin osallistuivat tuleen.
Rannalla sitten kokoonnuttiin sekavassa tilanteesta ja jatkettiin valtatielle, jossa
vastaan tuli täsmällisessä kolmijonossa
tahtimarssia marssien saksalainen joukko.
Lienee heillä ollut ihmettelemistä puoli-

Hakkilalla oli kamera mukana rintamalla ja hän oli olosuhteisiin nähden ahkera kuvaaja ja tämän jutun
kuvat ovat häneltä. Tämä kuva on Sunkulta ja poikkeuksellinen korsun sisällä otettu, “salamavalona” oli
purettu valopistoolin patruuna. Hakkila itse oikealla.
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URR marssilla helmikuussa 1942 kohden Äänislinnaa ja siirtymistä Karjalan Kannaksella, oikealla luutnantti Reino Koivisto, kova ja pidetty sotilas, joka selvisi sodasta.
alastomassa aseettomassa resupekkajoukossa, Hakkilallakin oli vain kesäpusero
ja lyhyet alushousut päällään.
URR varustettiin tämän katastro¿n jälkeen uudestaan ja täydennettiin.
Ratsuväkiprikaati siirrettiin seuraavaksi
junilla kohden Ilomantsia, jossa kenraali
Raappanan johdolla lyötiin ja suureksi

osaksi tuhottiin kaksi neuvostodivisioonaa klassisella saarrostushyökkäyksellä. Hakkila katsoi näiden taisteluiden
olleen kovimpia, joihin hän joutui ja piti
ihmeenä että selvisi lähes vahingoittumattomana.
URR siirtyi kotiuttamisen yhteydessä
ensin Lappeenrantaan, josta Hakkilakin

kotiutui takaisin Tampereelle.
Sodan jälkeen Hakkila jatkoi opiskelujaan, valmistui lääkäriksi ja erikoistui
myöhemmin tunnetuksi kardiologiksi,
joka opetti lukuisia lääkäripolvia erikoisalansa saloihin.
Kari Kuusela

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

Henki-Fennia
Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

Herttoniemen Seurakunta

Sun Chemical Oy
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Ympyrä sulkeutuu - Oulunkylän
Sotaveteraanitalot siirtyvät Helsingin
kaupungille
Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin
hallitus päätti 27.5.1985 perustaa säätiön, jonka tarkoituksena on toimia
rintamaveteraanien asunto- ja palvelutalokysymysten ratkaisemiseksi ja tukea
veteraaneja taloudellisesti asuntoasioiden
hoitamiseksi. Rintamaveteraanien säätiö
merkittiin säätiörekisteriin 10.1.1986.
Perustajina oli piirin lisäksi neljä piirin
helsinkiläistä sotaveteraaniyhdistystä.
Veteraanien asuntotarve oli suuri,
joten Rintamaveteraanien Säätiö, piiri
ja neljä veteraaniyhdistystä perustivat
Kiinteistöosakeyhtiö Oulunkylän Sotaveteraanitalon ja rakennuttivat 1988
valmistuneen asuintalon. Säätiö ja veteraaniyhdistykset rakennuttivat vielä
toisenkin talon, Kiinteistöosakeyhtiö
Oulunkylän Sotaveteraanitalo II valmistui
1994. Taloissa on yhteensä 73 asunhuoneistoa. Rintamaveteraanien Säätiön
hallussa on pääosa kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeista.

Kuvassa 1994 valmistunut Sotaveteraanitalo.

Rintamaveteraanien Säätiön valtuuskunta päätti 13.8.2018 toiminnan alasajosta ja säätiön purkamisesta. Kuvassa vasemmalta Marjo Tapana (Kaupungin edustaja), Mauri Jaakkola, Ola Miettinen, Mikko Hautanen, säätiön toiminnanjohtaja Jyrki Kemppinen, valtuuskunnan puheenjohtaja Erkki Merikallio, Lauraliisa Pitkänen, Veikko Ilmasti ja Irma Lähdesmäki.
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Helsingin kaupunki on myöntänyt sotaveteraanitalot omistaville kiinteistöyhtiöille rakentamisaikaisia lainoja. Lainat on
sovittu korottomiksi ja lyhennysvapaiksi
niin kauan kuin talot ovat sotaveteraanien
palvelutalokäytössä. Sotaveteraanitalojen
maksuvalmiustila on nykyisellään heikko,
eikä asunnoista perittävällä vuokralla ole
riittävässä määrin huomioitu rakennusten kunnosta syntynyttä korjausvelkaa.
Helsingin kaupungin kiinteistöyhtiöille
myöntämät lainat on sovittu lyhennys- ja
korkovapaiksi 31.12.2018 saakka. Myös
asunnonhakijoiden, niin veteraanien kuin
leskienkin määrä on vähentynyt.

Kiinteistöosakeyhtiöiden taloudellisten
ongelmien ja lainojen tulevan erääntymisen takia ja toisaalta veteraanien määrän
väheneminen ja heidän palvelutarpeensa
kasvamisen myötä, yhtiöiden toimintaa
ei voida enää jatkaa säätiön omistuksessa.
Rintamaveteraanien säätiö ja Helsingin
Seudun Sotaveteraanipiiri ovat päättäneet
luovuttaa Sotaveteraanitalojen osakkeet
Helsingin kaupungille. Helsingin kaupunki on omalta osaltaan hyväksynyt
ratkaisun, jossa sotaveteraanitalot siirtyvät velkoineen kaupungille ja sulautetaan
osaksi Helsingin kaupungin asunnot Oy

:tä. Kaupunki on sitoutunut pitämään
sotaveteraanitalot rintamaveteraanien ja
ikääntyneiden ihmisten asumiskäytössä.
Käydyissä neuvotteluissa on kaikkien
osapuolen tahtotila ollut turvata nykyisten
asukkaiden asuminen. Tavoite on, ettei
muutos juurikaan näkyisi asukkaiden
arjessa.
Sotaveteraanitalo II :n yhteydessä
toimii Oulunkylän kuntoutus. Sen osalta
tilanne on vielä auki. Pyrkimyksenä on
löytää yrittäjä, joka sitoutuisi jatkamaan
toimintaa.
Talon asukkaille tullaan syksyn aikana
pitämään infotilaisuuksia.

Suomen-poika Hubert Adarille
toimitettiin Kansallisena veteraanipäivänä Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin tervehdys. Runsas lukupaketti eri teoksia oli erittäin mieluisa yllätys intohimoiselle kirjojen ystävälle. Iän myötä erityisesti ankarat lonkkakivut
rajoittavat Adarin liikkumista kotitalossa, joten aikaa lukemiselle
jää entistäkin enemmän. Lämminhenkisen tapaamisen päätteeksi
Hubert Adari pyysi välittään sydämelliset terveiset ja parhaat
kiitokset suomalaisille ystäville.
Suomesta saadut veteraaniavustukset ovat mahdollistaneet elämisen kotitalossa hieman haasteellisista olosuhteista huolimatta. Leppoisia lukuhetkiä, voimia
ja terveyttä myös Viljandin suuntaan! Kuva ja teksti Hans Gabrielsson
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Veteraani
Veteraanipalvelut Helsingissä
Helsingin kaupunki on lähettänyt alkuvuodesta
jokaiselle rintamaveteraaneille palveluoppaan,
josta ilmenee tarkemmin kaupungin veteraanipalvelut. Oppaan mukana tuli myös kotiin
tuotavia palveluita käsittävä ohje.
Veteraanien kuntoutus

Kuntoutuksen tavoitteena on toimintakyvyn edistäminen ja
ylläpitäminen niin, että veteraani mahdollisimman pitkään
selviytyy itsenäisesti jokapäiväisistä toiminnoistaan.
Laitoskuntoutusta järjestetään Valtiokonttorin hyväksymissä kuntoutuslaitoksissa. Veteraanin aviopuoliso voi
osallistua laitoskuntoutukseen samanaikaisesti veteraanin
kanssa.
Päiväkuntoutusta järjestetään Oulunkylän kuntoutussairaalassa. Myös aviopuoliso voi osallistua päiväkuntoutukseen.

Avokuntoutusta toteutetaan Helsingin kaupungin valitsemissa
hoitolaitoksissa. Avokuntoutus on yksilölliseen tarpeeseen
perustuvaa terapiaa. Kuntoutukseen voi sisältyä jalkahoitoa,
mikäli se kuuluu hoitolaitoksen palveluihin.
Tuettu kotona kuntoutuminen on tavoitteellista veteraania
aktivoivaa toimintaa, jossa tuetaan kotona asumista. Sosiaaliohjaaja tai fysioterapeutti tekee kotona selviytymisen
alkukartoituksen, ja sen perusteella laaditaan kuntoutumisen tavoitteet yhdessä veteraanin ja mahdollisesti
omaisen kanssa. Kuntoutus voi sisältää esim. yhdessä
ulkoilua, ohjattua liikuntaa, koti- tai piha-askareiden tekoa,
muistia virkistävää toimintaa (mm. muistelu, valokuvien
katselu, muistipelit), asiointikäyntejä, virkistyskäyntejä
esim. kahvilaan jne. Lähihoitaja toteuttaa käynnit, joiden
kesto on 1-1,5 tuntia. Pääsääntöisesti sama työntekijä
käy veteraanin kotona koko jakson ajan. Tuettu kotona
kuntoutuminen ei sisällä yksilöhoitoja.
Kuntoutusta on mahdollista saada määrärahojen puitteissa
myös monimuotoisena, esimerkiksi jaettuna laitos-, avoja tuetun kotona kuntoutuksen kesken.

Helsingin kaupungin veteraanipalvelut järjesti keskiviikkona 22. elokuuta kaksi veneretkeä rintamaveteraaneille. Yhdessäolon ja tietoiskujen lisäksi ohjelmassa oli musiikkia, yhteislaulua ja maittava lounas.
Veteraanit olivat erityisen tyytyväisiä päivään ja järjestelyihin.

20

nietuudet
Rintamaveteraanien kuntoutustoimisto PL 6600,
00099 Helsingin kaupunki. Tiedustelut Laakson
sairaala, Lääkärinkatu 8, rakennus 4, P-porras, 2. krs
Asiointiaika ma-to klo 9-12, puh. 09 310 50544
Kotona asumista tukevat palvelut
Veteraani voi saada esimerkiksi siivousta, ikkunoiden
pesua, lounasseteleitä, Menumat-ateria-automaatin, pesulapalvelua, lumi- ja pihatöitä tai kuljetuspalveluita. Kotiin
on mahdollista saada myös jalkahoitoa. Veteraanilla on
lisäksi mahdollisuus toivoa palvelutarpeen arviointia ja
saada tuettua kotona kuntoutumista tai muuta yksilöllisessä
arviossa todettua kotona asumista tukevaa toimintaa.
Veteraanilla on mahdollista saada myös kotipalvelu kaksi
tuntia viikossa. Kotiavussa veteraanin palvelutarve ratkaisee. Kotiapu voi olla esimerkiksi kaupassakäyntiapua,
seurustelua, ulkoiluapua, suihkutusapua, asiointiapua,
pyykkihuoltoa tai aterioiden valmistamiseen.
Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut
PL 6705 00099 Helsingin kaupunki
Tiedustelut Koskelan monipuolinen palvelukeskus
N-talo, 1. krs Käpyläntie 11 00610 Helsinki
Asiointiaika ma-pe klo 9-12 puh. 09 310 75637.

Maksuton pneumokokkirokotus sotaveteraaneille
Kaikki rintamatunnuksen omaavat veteraanit ovat lääketieteellisten perusteiden täyttyessä oikeutettuja saamaan
maksuttoman pneumokokkirokotuksen vakavia pneumokokkitauteja vastaan vuoden 2018 aikana. Aloitteen
veteraaneille osoitetusta maksuttomasta rokotuksesta teki
yksittäinen kansalainen ja Sosiaali- ja terveysministeriö
on esittänyt asiaan myönteisen kannan.
Pneumokokkibakteeri on merkittävä taudinaiheuttaja,
joka voi pahimmillaan aiheuttaa keuhkokuumeen,
aivokalvontulehduksen tai muun vakavan sairaalahoitoa vaativan sairauden. Nämä taudit ovat erityisen
vaarallisia ikääntyneille. Korkea ikä myös lisää riskiä
sairastua pneumokokkitauteihin, sillä ikä vaikuttaa
vastustuskykyyn heikentävästi.
Toimi näin, jos haluat saada maksuttoman pneumokokkirokotuksen:
Ota ensin yhteyttä omaan terveysasemaasi keskustellaksesi rokotustarpeestasi
Maksuton rokote annetaan veteraanitunnusta vastaan
(Voit esimerkiksi todentaa asian esittämällä Kelalta
alkuvuodesta tulleella rintamalisäkortilla).
Jos olet jo aikaisemmin saanut pneumokokkirokotuksen,
rokotusta ei tarvitse uusia
Voit ottaa rokotuksen omalla terveysasemallasi

Veteraaniasiamies Leila Kytölä antaa tarvittaessa
lisätietoa Helsingin veteraanipalveluista,
puhelinnumero arkisin klo 9-14 (09) 310 505 13,
sähköposti veteraaniasiamies@hel.¿
Huomio, etsimme

Hoiditko Helsingin pommituksen uhreja?

Metropolia Ammattikorkeakoulussa väitöskirjaa tekevä sairaanhoitaja Sini Turunen etsii henkilöitä jotka
Helsingin talvi- ja jatkosodan pommituksien aikana hoitivat pommituksen uhreja. Turunen kerää lopputyönsä tueksi Helsingin sairaaloissa siviilejä sota-aikana hoitaneiden sairaanhoitajien kokemuksia. Turunen
on kiinnostunut niin haastatteluista kuin myös kirjoitetusta muistitiedosta, esimerkiksi kirjeistä, päiväkirjoista ja muistelmista.
Jos Sinulla on tietoa asiaan liittyen, ota yhteyttä Sini Turuseen, 0400 607 485 tai piirin toiminnanjohtaja
Rauno Loukkolaan 050 4414 703.

Olitko sodan aikana lääkärinä, lääkintälottana,
sairaanhoitajana tai muuten lääkintähuollon
kanssa tekemisissä?

Laurea-ammattikorkeakoulussa tehdään opinnäytetyötä sodan ajan lääkintähuoltoon liittyen. Etsimme henkilöitä, jotka sodan aikana toimivat lääkintähuollossa tai joilla on muuten omakohtaisia kokemuksia sodan
ajan lääkintähuollosta.
Ota yhteyttä piirin toiminnanjohtaja Rauno Loukkolaan 050 4414 703.
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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.¿
Toiminnanjohtaja Rauno Loukkola puh. 050 441 4703
sähköposti: toiminnanjohtaja.hssvp@kolumbus.¿
Piirisihteeri Sinikka Watjus puh. 050 441 4704
sähköposti: piirisihteeri.hssvp@kolumbus.¿
Kuolleet ja osoitteenmuutokset piirisihteerille!

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

Inkeriläiset ja Karjalaiset Heimoveteraanit kerho
Toiminnanjohtaja Vihtori Hyyrönen puh. 050 3019140
Puheenjohtaja Hans Gabrielsson, puh. 275 9369

Suomen Sotaveteraanien Viron kerho
Toiminnanjohtaja Mati Blumfeld puh. +372 501 5962
Toompea 8, 10142 Tallinn, Viro
Toimisto avoinna ma 14-18 ja ti klo 9-13
puh. 372 6660 435
Helsingin Sotaveteraanikuoro
Puheenjohtaja Pentti Paavola puh (09) 684 8813
Laulunjohtaja Reijo Pajamo, puh 040 773 8025
Varalaulunjohtaja Rolf Söderlund 040 587 7959
Tilinhoitaja Anneli Haapiainen 050 564 2130
ESPOON SOTAVETERAANIT ry
Toimisto: Ukonvaaja 4, 02130 Espoo, puh. 452 5721
Toimisto on avoinna ma–to klo 9–14.
sähköposti: espoon.sotaveteraanit@luukku.com
Toimistotyöntekijä Kristiina Haukilahti
Puheenjohtaja Yrjö Viitasaari, puh. 0400 706 770
Naisjaoston pj Liisa Sihtola 0500 801 510
Kuntoutussihteeri Pertti Sirén, puh. 044 0303142
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Espoon Sotaveteraanikuoro
Puheenjohtaja Lauri Lehtonen, puh. 0400 542 527
Kuoron johtaja Kai Vahtola, puh. 524 787
Kuoron varajohtaja Pekka Kontu, puh. 455 6768
Isäntä, lipunkantaja, vpj Matti Mäkeläinen
puh. 040 549 0562
VANTAAN SOTAVETERAANIT ry
Jäsensihteeri Marjo-Riitta Koivisto, puh. 0400 602 905
Puheenjohtaja Matti Passi puh. 0400 446 210
Kuntoutusvastaava Seppo Kuokkanen puh. 040 525 0531
Tiedotusvastaava Tuula Mahlman puh.050 596 1720
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
PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA
PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA ry
Puheenjohtaja Hannu Saloniemi Puh. 0400 701 533
Veteraaniyhteyshenkilö Kaarlo Männistö
puh. 0400 440 942
HELSINGIN RAUHANTURVAAJAT ry
Veteraaniyhteyshenkilö
Kari Kaiponen, puh 040 584 8424
Rauhanturvaajien vertaistukipuhelin sotaveteraaneille
Älä jää asioiden kanssa yksin
Puh. 020 769 8111
KAUPUNKIEN VETERAANIPALVELUT
Helsinki
Veteraaniasiamies Leila Kytölä (09) 310 50513
Kuntoutustoimisto (ma-to 9 - 12) (09) 310 505 44
Kunnalliset avopalvelut (ma – pe 9 -12) (09) 310 75637
Espoo
Kuntoutuspalvelut (ma - to 12 - 13) (09) 816 42380
Kunnalliset avopalvelut (ma – pe 9 – 15) (09) 816 33333
Vantaa
(09) 8392 3883, 040 719 6057
Kauniainen
Leea Marttala (09) 5056 382

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

YHDISTYSASIAA
Piirin 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,
alla olevien otsikoiden alta.
KUNTOUTUS
Jalkahoito/hieronta
Piirin veteraani-, puoliso ja leskijäsenille kustannetaan
toimintavuonna neljä (4) jalkahoitoa tai hierontaa. Hoitolähete tilataan piirin toimistosta ma-to klo 9.00-12.00
puh. 050 441 4704 (suljettu perjantaina). Muistutetaan että
vuoden aikana tasaisin välein tehty hoito mahdollistaa hoitoaikojen riittävyyden myös loppuvuonna. Tunnuksen omaavat
veteraanit voivat ottaa jalkahoidon myös kaupungin tuottamista
kotona asumista tukevista palveluista.
VETERAANILIIKUNTA
Piirin järjestämät liikuntatilaisuudet jatkuvat. Osallistuminen
edellyttää ilmoittautumista.
Oulunkylän Kuntoutuksen kuntojumppa maanantaisin klo
10.40-11.40. Ilmoittautumiset suoraan Oulunkylän Kuntoutukseen Mäkitorpantie 19, puh. (09) 728 2475.
Oulunkylän Kuntosaliryhmä kokoontuu tiistaisin klo 11.0012.00 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
VETERAANITAPAHTUMAT
Pe 30.11. klo 9.00 Talvisodan alkamisen muistotilaisuus

Mannerheimin Ratsastajapatsaalla. Ohjelmassa mm seppeleen
lasku ja seppelpartion lähettäminen.
HENGELLISET TAPAHTUMAT
Kirkkopyhä 16.9.
Vietämme veteraanien ja maanpuolustusväen yhteistä
kirkkopyhää Hämeenkylän kirkossa (Auratie 3) sunnuntaina
16.9. Messu alkaa klo 10.00. Messussa saarnaa kenttäpiispa
Pekka Särkiö. Päiväjuhla messun jälkeen. Juhlapuheen
pitää piirin puheenjohtaja Pertti Laatikainen. Keittolounas
ja kahvit tarjotaan päiväjuhlan jälkeen seurakuntasalissa.
Tilaisuudessa toivotaan käytettävän kunniamerkkejä.
Hengellinen iltapäivä
Piiri järjestää Helsingin alueen kaikille veteraaneille
hengellisen iltapäivän. Tapaamispaikkana on Kampin
Palvelukeskuksen 1 kerros, kerhohuone Faden, klo 12.3014.20. Kahvitarjoilu! Tapaamme aina kuukauden viimeisenä
keskiviikkona. Syksyn tapaamispäivät ovat 26.9., 31.10. ja
28.11. Huom! Tiloissa on ravintola Kamppi Palmia jossa on
mahdollisuus lounasruokailuun omalla kustannuksella esim.
klo 11.00-12.30.
VIRKISTYS
Östersundomin kirkko 22.9.
Tutustumme Helsingin vanhimpaan kirkkoon. Tutustumisen
ohella kanttori Katri Paukkunen laulaa ja laulattaa meitä. Ennen
kirkkoon tutustumista käymme syömässä Gumbostrandissa
Sipoon maukkaimman lohikeiton. Lähtö tapahtuu Kiasman
edestä klo 10.50 ja paluu on 14.30 mennessä. Ilmoittaudu
viimeistään ma 17.9. piirin toimistoon puh. 050 441 4704.
Konsertti 6.10.
Valoa syksyyn -konsertti lauantain 6.10.klo 13.00 alkaen,
Helsingin Konservatorion tiloissa Ruoholahdentori 6. Katso
erillinen ilmoitus
Teatteri 12.10.
Olemme varanneet liput teatteri Avoimet Ovet (Erottajankatu 5)
perjantaina 12.10 klo 14.00 alkavaan esitykseen ”Papin perhe”.
Kyseessä on Minna Canthin tunnetuin ja esitetyin näytelmä.
Papin perhe ei ole vain kertomus kahden eri sukupolven välisistä
aatteellisista ristiriidoista, vaan se on tiivis ihmissuhdenäytelmä, joka kuvaa kipeästi ja tarkkanäköisesti perhedynamiikan
malleja. Ilmoittaudu välittömästi piirin toimistoon puh. 050
441 4704. Lipun 15 euroa nouto ja maksu toimistosta.
Ravintola Loiste 16.10.
Tiistaina 16.10 klo 13.00 vierailemme ravintola Loisteessa.
Tämä maineikas näköalaravintola Loiste sijaitsee keskustan
Sokos-tavaratalon yläkerrassa. Ravintola on kuuluisa myös
alkuperäisestä arkkitehtuuristaan. Aluksi on lyhyt esittely
ravintolan tiloista ja historiasta. Tämän jälkeen nautimme
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lounaan katsellen samalla näköalapaikalta Helsingin keskustaa.
Kokoonnumme klo 12.50 ravintolan sisäänkäynnin edessä,
osoite Kaivokatu 3. Ilmoittaudu viimeistään ma 8.10. piirin
toimistoon puh. 050 441 4704. Perimme 20 euroa.
Lentoasema 13.11.
Tiistaina 13.11. teemme vierailun Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Opastetulla kierroksella tutustumme lentoaseman lähtö- ja
tuloauloihin sekä porttialueeseen. Mahdollisuuksien mukaan
käymme myös Vip- ja business loungessa, sekä Vip-terminaalissa. Jossain välissä juomme kahvit. Huom! Käynnin aikana
menemme turvatarkastuksen läpi joten henkilökortti on oltava
mukana. Lähtö tapahtuu Kiasman edestä klo 9.00. Ilmoittaudu
viimeistään to 1.11. piirin toimistoon puh. 050 441 4704.
Teatteri 24.11.
Kaupunginteatterin suurella näyttämöllä (Eläintarhantie 5)
lauantaina 24.11. klo 13.00 ”Herra Puntila ja hänen renkinsä
Matti” -näytelmä. Karnevalistisessa hengessä ohjaaja Kari
Heiskanen ja näyttelijät pistävä uusiksi tämän Brechtin ja
Wuolijoen klassikkonäytelmän jota pidetään yhtenä eurooppalaisen näytelmäkirjallisuuden tunnetuimmista herran ja hänen
palvelijansa välisen suhteen kuvauksista. Isännän ja palvelijan
rooleissa Pertti Sveholm ja Antti Peltola. Ilmoittaudu 15.11.
mennessä piirin toimistoon puh. 050 441 4704. Lipun 20 euroa
nouto ja maksu toimistosta.

Huom! Muistakaa esteen sattuessa myös peruuttaa osallistuminen.
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.
Ma 1.10. klo 16.00 Lehtori Kaija Lönnroth kertoo kokemuksistaan opettajana Eurokoulussa Brysselissä. Musiikista
vastaa Eeva Härö, runo ja Henry Mälkki piano, Suomi 101
hengessä.
Ma 5.11. klo 16.00
Ma 3.12. klo 16.00 Joululounas
Naisten kahvihetki
Iltapäivän kahvihetki kaikille piirin naisjäsenille Kampin palvelukeskuksessa, Salomonkatu 21 B (Mude -neuvottelutila) klo
11.30-3.00. Kahvin lisäksi on tietoiskuja eri aiheista. Tapaamme aina kuukauden toisena torstaina. Syksyn tapaamispäivät
ovat 11.10. ja 8.11. Tulevista aiheista saat tietoa tapaamisen
yhteydessä tai Pia Angermalta puh. 050 370 9272.

ITÄ-HELSINGIN SOTAVETERAANIT -kerho
To 13.9. klo 13.00 Matteuksen kirkko
Sadonkorjuujuhla. Lauluyhtye Wild Cats esiintyy.
Ilmoittaudu 7.9.2018 mennessä Kaijalle, puh 050 357 753
tai Annelille 050 514 8162

Ma 17.12. klo 13.00 Roihuvuoren kirkolla
Joulupuurojuhla. Ilmoittaudu 7.9.2018 mennessä Kaijalle,
puh 050 357 753 tai Annelille 050 514 8162

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
Kokouskutsu
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään
tiistaina 13.11.2018 klo 14.00 Myyrmäen kirkon takkahuoneessa, Uomatie 1, 01600 Vantaa. Kokouksessa
käsitellään yhdistyksen sääntöjen 11§:ssä mainitut asia
kuten toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019,
sekä hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle.
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Läntinen osasto
Kuukausikokoukset järjestetään syksyllä entiseen tapaan eli
kuukauden toisena tiistaina, paikkana on Myyrmäen kirkon
takkahuone, Uomatie 1. Kokoukset alkavat klo 14.00,
kahvitarjoilu klo 13-14. Johtoryhmä kokoontuu klo 12.30.
Syksyn kokoukset ovat 9.10. ja 13.11.
Itäinen osasto
Kuukausikokoukset järjestetään syksyllä entiseen tapaan eli
kuukauden toisena torstaina. Kokoukset pidetään Tikkurilan seurakunnan Walkers-nuorisotilassa, Unikkotie 5 A,
toinen kerros, ellei kyseinen kiinteistö ole siihen mennessä

jo purettu. Uutta kokouspaikkaa etsitään aktiivisesti ja siitä
ilmoitetaan mahdollisimman pian, kunhan se löytyy. Kokoukset alkavat klo 14.00. Kahvitarjoilu klo 13-14. Johtoryhmä kokoontuu tarvittaessa klo 12.30. Syksyn kokoukset
ovat 11.10. ja 8.11.
KUNTOUTUS
Kuntoutusvastaavana toimii Seppo Kuokkanen,
puh. 040 525 0531
Hieronta
Yhdistys tarjoaa tänä vuonna kaksi ilmaista 45 minuutin
hierontakertaa kaikille muille yhdistyksen jäsenille paitsi
kannattajajäsenille. Hierontaan hakeutuvan jäsenen on otettava
ensin yhteys kuntoutusvastaavaan, puh. 040 525 0531. Hoidon
voi tilata myös kotiin maksamalla itse hoitajan matkakustannukset, 24 € per kerta. Hoitolaitokset ja osoitteet voit tarkistaa
kuntoutusvastaavalta.
Jalkahoito
Yhdistyksemme 85 vuotta täyttäneet (synt. 1932 tai sitä ennen),
veteraanitunnusta vailla olevat jäsenet saavat vuodessa neljä
enintään 50 € arvoista jalkojen perushoitoa. Asiasta on ensin
sovittava kuntoutusvastaavan kanssa. Mahdollisuus myös
kotikäynteihin (kts. tarkemmin kohdasta hieronta).
Vantaan kaupungin palvelut
Kaupungin lääkinnällisen kuntoutuksen toimisto hoitaa Valtiokonttorin rahoittaman tunnuksen omaavien veteraanien
laitos-, päivä- ja avokuntoutuksen. Niihin tarvitaan lääkärin
lähete. R-tunnuksen 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. Lamminmäki 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. Seniorineuvonnan numerosta saa tietoa myös
kaupungin aloittamasta ikääntyvien hyvinvointia edistävän
toiminnan ja palvelujen tukemisesta ma - pe klo 9.00 - 15.00
tai sähköpostiosoitteesta seniorineuvonta@vantaa.¿.
Terveyden ylläpitoa tuetaan yhdessä kaupungin muiden
toimialojen kanssa mm. liikunta- ja kulttuurimahdollisuuksilla. Lisätukena voi saada mm. omaishoidon tukea,
kotisairaalan palveluja ja tarvittaessa myös kotiin vietävää
päihdehuoltoa. Lisätietoja antaa palvelupäällikkö Päivi Keskinen (kotona asumisen tuki, vanhus- ja vammaispalvelut)
puh. 050 314 5629 tai paivi.keskinen@vantaa.¿.

kliinisen työn osalta. Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitos
tarjoaa em. kohderyhmille maksuttomasti kaikki perusterveydenhuollon piiriin kuuluvat suun terveydenhuollon palvelut
sisältäen myös hammastekniset työt ja käyntimaksut.
Lisätiedot: suun terveydenhuollon johtaja Joona Iso-Lotila
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 Länsi-Vantaalla puh.
050 312 4538, Itä-Vantaalla sama numero kuin edellä tai puh.
050 318 1671 tai veteraanipalvelut@vantaa.¿.
Yhdistyksen kotiapuprojekti
Yhdistyksen kaikilla muilla jäsenillä paitsi kannattajajäsenillä
on mahdollisuus saada yksi suursiivous omakustannushintaan 24 €, jos jäsenen bruttotulot kuukaudessa ovat enintään
1200 €. Bruttotulojen ollessa yli 1200 €, omavastuu on 48 €.
Tiedustelut ja tilaukset Kaarina Vasko, puh. 0400 317 173,
kaarina.vasko@saunalahti.¿.
Nikkaristien ryhmä tarjoaa apua myös kodin pieniin askareisiin,
esim taulujen kiinnittämiseen seinälle, kattolamppujen vaihtamiseen tai huonekalujen kokoamiseen. Ryhmä koostuu Vantaan
seurakuntien vapaaehtoisista avustajista. 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
16.9. sunnuntaina on Hämeenkylän kirkossa Uudenmaan
alueen veteraanien kirkkopyhä. Tilaisuus alkaa messulla klo
10.00. Messussa saarnaa kenttäpiispa Pekka Särkiö. Päiväjuhla
kirkossa heti messun jälkeen, juhlapuheen pitää Helsingin
Seudun Sotaveteraanipiirin puheenjohtaja Pertti Laatikainen.
Pääjuhlan jälkeen on tarjolla keittolounas ja kahvit.
6.10. lauantaina klo 13.00 alkaen Valoa syksyyn -konsertti
Helsingin Konservatorion tiloissa, Ruoholahdentori 6.
20.10. lauantaina klo 15.00 VETRES-toimikunta järjestää
perinteisen isänmaallista sotilasaiheista ja sota-ajan musiikkia sisältävän tapahtuman nimeltä ”Sinivalkoista musiikkia”
Viertolan koululla Tikkurilassa, Liljatie 2. Musiikkia esittää
TixiBand eli Tikkurilan Soittokunta. Ohjelmassa myös yhteislaulua, väliajalla on ilmainen kahvitarjoilu. Vapaa pääsy.
Katso myös Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin sivuilla
olevat tapahtumat! Niihin kaikkiin voit osallistua.

Vantaan suun terveydenhuollon veteraanipalvelujen piiriin
kuuluvat vantaalaiset, Suomessa asuvat, vuosien 1939-1945
sotiin osallistuneet rintamaveteraanit, joilla on rintamasotilas-,
rintamapalvelu- tai rintamatunnus sekä myös sotainvalidit ja
eräissä Suomen sotiin liittyvissä tehtävissä palvelleet henkilöt,
kuten lotat. Sotaveteraanien suun terveydenhuolto on ollut maksutonta tarkastusten, ehkäisevän hoidon ja proteeseihin liittyvän
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Tikkurilan uimahallilta lähtevä Itäisen osaston joukko odottelemassa Haminan retken bussia. Vas. Kaarlo Martikainen, Toivo Paavilainen, Maria Koistinen, Mirja Järveläinen, Sinikka Kaarna, Esko Kaarna, Seppo Mahlman ja Esa Järveläinen.

Havuseppeleen laskeminen kaatuneitten upseerien muistomerkille kuului myös retken ohjelmaan. Tätä
arvokasta tehtävää ovat suorittamassa vasemmalta Esko Kaarna, Riitta Ahlroth ja Kaarlo Martikainen.
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Veteraaniliikuntaa
Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri
järjestää veteraani-, puoliso- ja leskijäsenilleen monipuolisia ja ikäihmisille
räätälöityjä liikuntamahdollisuuksia. Alla
olevat vuorot ovat veteraaneille, puolisolle ja leskille maksuttomia.

Oulunkylän kuntoutuksen
veteraanijumppa

tuu 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

Oulunkylän Kuntoutuksessa, Mäkitorpantie 19 on maanantaisin klo 10.40
– 11.40. veteraanijumppaa. Jumppa
tapahtuu musiikin tahdissa. Ensin on
alkuverryttely, lämmittely ja venyttelyä
joko istuen tai seisten käyttäen erilaisia
jumppavälineitä. Tämän jälkeen on yksilöllistä lihaskuntoharjoittelua kiertäen eri
kuntosalilaitteilla. Ohjaajana on kokenut
ammattitaitoinen fysioterapeutti.
Veteraanijumpan jälkeen on suihkumahdollisuus, kerrosta alempana (pääsee
hissillä) olevissa suihkutiloissa. Ilmoittautuminen suoraan Oulunkylän Kuntoutukseen puhelin (09) 728 2475

Oulunkylän Kuntoutussairaalan kuntosalivuoro
Oulunkylän Kuntosaliryhmä kokoon-

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.
Yhteyshenkilö on Pia Angerma puh.
050 370 9272. Ilmoittautuminen piirin
toimistoon puhelin 050 4414 704 tai 050
4414 703

Mäkelänrinteen uintikeskuksen allasvesijumppa

Allasvesijumppa sopii hyvin ikäihmisille.

Mäkelänrinteen uintikeskuksen allasvesijumppa on torstaisin klo 10.30-11.00.
Vesijumppa sopii mainiosti ikäihmisille.
Vedessä liikkeet ovat pehmeitä ja tehokkaita ja siksi ne ovat nivelystävällisiä.
Ohjaajana on vesijumppaan erikoistunut
liikunnanohjaaja.
Yhteyshenkilö Markus Ollonqvist
puh. (09) 389 3760. Ilmoittautuminen
piirin toimistoon puhelin 050 4414 704
tai 050 4414 703

Oulunkylän kuntoutuksen kuntosali.
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Valoa Syksyyn konsertin teemana on tällä kertaa
”Valoa syksyyn marssin tahdissa”
Alustava ohjelma;
Kaartin Soittokunta
Marsalkan hopeatorvet
Suomalaisen ratsuväen marssi 30-vuotisessa sodassa
Kahdeksan tuuman kanuuna
Entisen 1. Uudenmaan
Tarkk’ampujapataljoonan kunniamarssi
Kaaderilaulajat
Hurtti-Ukko
Maanpuolustajat
Helsingin Faktorilaulajat
Terve Suomeni maa
Kaikukoon nyt Laulu maamme
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Mikaelin Laulajat
Satumaa
Matalan torpan balladi
Aimo Kokkola
Viipurin lauluveikot
Viipurin Lauluveikkojen kunniamarssi
Viipurin Marssi
Kuorot yhdessä ja soittokunta
Maantie on kova kävellä
Karjalan Jääkärien marssi
Jääkärien marssi
Varataan oikeus muutoksiin.

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

KUTSU

Espoon Sotaveteraanit ry:n syyskokoukseen
Espoon Sotaveteraanit ry:n syyskokous pidetään
maanantaina 26.11.2018 klo 14.30
Tapiolan palvelukeskuksessa, Länsituulentie 1, 3. krs.
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

Retki Hvitträskiin
Nuoret arkkitehdit Eliel Saarinen, Armas
Lindgren ja Herman Gesellius loivat Kirkkonummen Luoman kylään neitseelliseen
upeaan maisemaan Vitträskin järven rantatöyräälle erämaa ateljeekodin vuonna
1903. Nykyisin se on Kansallismuseon
hallussa. Talo on rakennettu kansallisromanttisen tyyliin ja huonekalutkin ovat

uniikkeja. Mainittakoon, että neuvotteluhuoneen tuolit on tarkoituksella tehty niin
epämukaviksi, etteivät kokoukset veny.
Puitteet luovuudelle olivat erinomaiset.
Saimme tutustua perheiden elämäntarinoihin romanttisine käänteinen.
Vierailimme tässä erikoisessa kohteessa 24. toukokuuta. Vierailunlopuksi

nautimme keittolounaan tummasävyisenä
Pikkuhuvilassa, joka oli ollut Geselliuksen koti.
Sää suosi, puutarha oli vehreä ja joukon
tunnelma keväinen, vaikka Saarisen hauta
ei yrityksistä huolimatta löytynytkään. Ja
aurinko paistoi.
Anna-Liisa Laurila

Kevätretkeläisiä Hvitträskissä. Kuva Liisa Sihtola.
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ESPOON SOTAVETERAANIT ry
TOIMINTARYHMÄT
Kuoro: Harjoitukset ovat perjantaisin klo 16.00 - 18.30
Tapiolan palvelukeskus.
Lentopallo: Tapiolan palloiluhalli maanantaisin ja torstaisin
10.00 - 11.30, Riitta Raukko. Lentopallo jatkuu syyskuussa.
TOIMINTAKALENTERI
SYYSKUU
Ma 10.9. klo 14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus
TPK:ssa. Tietokirjailija Lenita Airisto – Elämäni ja
Isänmaani
Ti 11.9. klo 12.30 Veteraanitapaaminen Palvelukeskuksessa.
KI
Ma 17.9. klo 14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus
TPK:ssa. MEP Petri Sarvamaa: EU tänään
To 20.9. Syystalkoot Palstarinteellä. Hoitokunta
Ma 24.9. klo 14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus
TPK:ssa. YTT Risto Volanen: 1918. Kuinka vallankumous
levisi Suomeen
Ma 24.9. klo 15.30 Naisjaoston sisarilta Tapiolan
palvelutalossa. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
LOKAKUU
Ma 1.10. klo 14.30 Valistusjaoston esitelmätilaisuus
TPK:ssa. Professori Jukka Meurman: Infektio ja syöpä
Ma 8.10. klo 14.30 Valistusjaoston esitelmätilaisuus
TPK:ssa. Puolustusvoimien tiedustelupäällikkö
kenraalimajuri Harri Ohra-Aho

Naisjaoston sisarilta
maanantaina 24.9.2018 klo 15.30
Tapiolan palvelukeskuksessa.
Muistamme poisnukkuneita sisaria.
Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

Suomen Kansallisteatteri, pikkunäyttämö
Lauantai 1.12. klo 13

FJODOR DOSTOJEVSKI
KARAMAZOVIN VELJEKSET
Uskosta, epätoivosta ja rakkaudesta
Tämä Dostojevskin viimeiseksi jäänyt kesyttämätön ja
moniääninen mestariteos on huuto paremman huomisen
puolesta.
Ohjaus ja dramatisointi Samuli Reunanen.
Rooleissa mm. Hannu-Pekka Björkman,
Maria Kuusiluoma ja Seela Sella.
Liput: eläkeläiset 34 € ja sotaveteraanit 14 €
Lippuvaraukset viimeistään 29.10.2018
Eeva Kalin 040 7658 219

30

Ti 9.10. klo 12.30 Veteraanitapaaminen Palvelukeskuksessa.
KI
Ma 15.10. klo 14.30 Valistusjaoston esitelmätilaisuus
TPK:ssa. Tutkija Atte Kaleva: Kokemuksia Jugoslavian
tribunaalista
Ma 22.10. klo 15.30 Naisjaoston syyskokous Tapiolan
palvelukeskuksessa. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Ma 29.10. klo 14.30 Valistusjaoston esitelmätilaisuus
TPK:ssa. Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä:
Kaupunkimme tulevaisuus
MARRASKUU
Ma 5.11. klo 14.30 Valistusjaoston esitelmätilaisuus
TPK:ssa. Kommodori Pertti Inkinen: Venäjän kansalliskaarti
Ma 12.11. klo 14.30 Valistusjaoston esitelmätilaisuus
TPK:ssa. Musiikkineuvos Seppo Hovi: Sota-ajan lauluja
Ti 13.11. klo 12.30 Veteraanitapaaminen
Palvelukeskuksessa. KI
Ma 19.11. klo 14.30 Valistusjaoston esitelmätilaisuus
TPK:ssa. LT Sanna Seitsonen: Seniorien silmäoireista –
koska lääkäriin?
Ma 26.11. klo 14.30 ESV ry:n SYYSKOKOUS. Katso
erillinen ilmoitus!
JOULUKUU
Ma 3.12. klo 14.30 Valistusjaoston esitelmätilaisuus
TPK:ssa. Tietokirjailija Antti Merilehto: Tekoäly – mitä se
on?
KI = Kirkkonummi, NA = Naisjaosto, SO = Sosiaalijaosto

Valistusjaoston maanantaiesitelmät syksyllä 2018
Tapiolan Palvelukeskuksessa Länsikulmassa,
Länsituulentie 1 A, 3. kerros, maanantaisin klo 14.15
10.9.
17.9.
24.9.
1.10.
8.10.
15.10.
29.10.
5.11.
12.11.
19.11.
26.11.
3.12.

Tietokirjailija Lenita Airisto: Elämäni ja Isänmaani
MEP Petri Sarvamaa: EU tänään
YTT Risto Volanen: 1918. Kuinka vallankumous
levisi Suomeen
Professori Jukka Meurman: Infektio ja syöpä
Puolustusvoimien tiedustelupäällikkö kenraalimajuri Harri Ohra-Aho
Tutkija Atte Kaleva: Kokemuksia Jugoslavian
tribunaalista
Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä: Kaupunkimme tulevaisuus
Kommodori Pertti Inkinen: Venäjän kansalliskaarti
Musiikkineuvos Seppo Hovi: Sota-ajan lauluja
LT Sanna Seitsonen: Seniorien silmäoireista - koska lääkäriin?
SYYSKOKOUS (katso erillinen ilmoitus)
Tietokirjailija Antti Merilehto: Tekoäly - mitä se
on?

ESPOON SOTAVETERAANIT ry
TAPIOLA SINFONIETTAN Iltapäiväkonsertit
Torstai 15.11.2018 klo 14.00

Sinfonioita solisteille
Säveltäjät Vivaldi ja Zelenka
Fagotisti-johtaja Sergio Azzolini
Varaukset viimeistään 1.11.2018
Anna-Liisa Laurila 050 563 7799
Hinta: Tammenlehväveteraanit 16 €, eläkeläiset 18 €.
Sisältää leivoskahvit.

Virkistysviikonloppu Päiväkummussa
Karjalohjalla 5.-8.10.2018
Pakettiin kuuluu majoitus päätalossa kahden hengen
huoneissa, tulokahvit, 3x aamiainen, 2x päivällinen,
1x sunnuntain pitopöytälounas ja lähtöpäivän lounas.
Lisäksi 1x puolihieronta, elämyskylpylä, kuntosali,
talon lomaohjelma ja omaa ohjelmaa. Perjantaina
karaokea ja lauantaina orkesteri.
Lisäksi voitte tilata lisähoitoa puh. 030 608 40.
Lähtö Tapiola Garden klo 10.00.
Ilmoittautumiset hintatietoineen Pertti Sirén,
puh. 044 030 3142.

RETKI KIRPILÄN TAIDEKOTIIN
Naisjaosto järjestää retken Kirpilän taidekotiin
keskiviikkona 17.10.2018.
Tarkemmin maanantaiesitelmien yhteydessä ja
Tapiolan palvelukeskuksen ilmoitustaululla.

Oopperan Alminsalissa
tiistaina 30.10.2018 klo 18.00 (kesto 1 tunti)

Toivo ja Alma Kuulan elämästä
sekä monologinäytelmä että konsertti
”Tähtiin kirjoitettu”
Saaristo-ooppera tuo Alminsaliin Alma ja Toivo
Kuulan kouraisevan rakkaustarinan. Alma Kuulan
monologi ja Toivo Kuulan kuolemattomat laulut
(mm. Tuijotin tulehen kauan ja Kesäyö kirkkomaalla) kertovat yhdessä kahden nuoren elämästä, uskosta taiteeseen ja suureen tehtävään suomalaisuuden
luomisessa. Rakastavaiset kestivät vaikeudet, mutta
juuri kun kaiken piti olla hyvin, kohtalo päätti toisin.
Heidän osansa oli tähtiin kirjoitettu.
Alman roolin laulaa sopraano Marjukka Tepponen,
Toivona on pianisti Jukka Nykänen
Tuotanto: Saaristo-oopperayhdistys ry,
taiteellinen johtaja Päivi Nisula
Hinta 25 €, sotaveteraanit ja eläkeläiset.
Bussikuljetus.
Varaukset 1.10.2018 mennessä
Lotta Riisalo 050 3699 550

Suomen Kansallisteatteri, Willensauna
Lauantai 3.11.2018 klo 13

MIKA WALTARI
GABRIEL
Sydämetön komedia rakkauden nälästä ja
vallankäytöstä.
Ohjaus Vesa Vierikko
Rooleissa Minttu Mustakallio, Karin Pacius,
Sampo Sarkola ja Paula Siimes.
Liput: eläkeläiset 34 € ja sotaveteraanit 14 €
Lippuvaraukset viimeistään 28.9.2018
Eeva Kalin 040 7568 219

Kylpyläkuntoutus
Viimsi Spassa 20.-26.1.2019
Naisjaoston syyskokous
pidetään maanantaina 22.10.2018 klo 15.30
Tapiolan palvelukeskuksessa.
Kahvitarjoilu.

RS, RP ja MR- tunnuksen omaaville jäsenillemme
tarjotaan kylpyläkuntoutusta Viimsi Spassa Tallinnan
lähistöllä. Jäännöspaikkoja voivat kysyä myös muut
yhdistyksemme jäsenet.
Kyselyt ja ilmoittautumiset Helena Luukkoselle
30.11.2018 mennessä puh. 050 593 3751.
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ESPOON SOTAVETERAANIT ry
Espoon Sotaveteraanit ry:n tukimuodot 2018
Kuntoutusneuvoja Pertti Sirén, puh. 044 030 3142, myös maksusitoumusten käytön puhelinneuvonta.
Korvausanomukset Helena Luukkonen, Puolikuu 2 C 14, 02210 ESPOO puh. 050 593 3751.
Tukimuodot ja tukiin oikeutetut
Fysikaalinen avokuntoutus: Lääkärin lähetteellä saadusta avokuntoutuksesta korvataan tunnuksen RS, RP ja MR
omaaville sotaveteraaneille käytettävissä olevan määrärahan sallimissa rajoissa. Itse maksetusta laskusta tulee selvitä
Kelan taksojen mukainen korvaus. Jäännössummasta voi tehdä korvausanomuksen ja postittaa sen sosiaalijaoston rahastonhoitajalle Helena Luukkoselle ylempänä annettuun osoitteeseen.
Ilman lääkärin lähetettä saadun avokuntoutuslaskun loppusummasta vähennetään oletettua Kela-korvausta 10 %:ia.
Taksikulujen osittainen korvaus: Liikuntarajoitteiset, apuvälineitä käyttävät 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 Helena Luukkoselle yllämainittuun
osoitteeseen.
Lääkekorvaukset: Tarkoitukseen on varattu määräraha, mikä marras-joulukuussa 2018 jaetaan niiden RS, RP ja MR
veteraanijäsenten kesken, joille Kansaneläkelaitos ilmoittaa kirjeellään vuoden 2018 aikana lääkkeistä maksetun omavastuun täyttyneen.
Merkitkää pankkitilinne numero korvaushakemuksiinne!
Siivous- ym. avustajatoiminta
RS, RP, MR: Kun veteraani on käyttänyt kokonaan Espoon kaupungin välittämät, valtion myöntämät kotona selviytymiseen tarkoitetut tuet, voivat Espoossa ja Kauniaisissa asuvat veteraanijäsenemme saada 4 kpl/vuosi yhdistyksen
samaan tarkoitukseen myönnettäviä 40 €:n arvoisia maksusitoumuksia.
Puolisojäsenet (PJ): ): saavat 4 kpl/vuosi 40 €:n arvoisia maksusitoumuksia käytettäväksi jalkahoitoihin tai hierontoihin.
Perheen leskijäsenet (PLJ): saavat 10 kpl/vuosi 40 €:n arvoisia maksusitoumuksia käytettäväksi oman harkintansa
mukaan siivouspalveluun, jalkahoitoihin tai hierontoihin.
Tilaukset: Kristiina Haukilahti puh. (09) 452 5721, ma - to klo 9.00-14.00.
Lue ja säilytä maksusitoumusten käyttöohjeet!

Espoon kaupungin palvelut, tunnuksen omaaville sotaveteraaneille 2018
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.¿/¿-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 31.12.2018.
Kotihoitopalvelut: Valtion vuoden 2018 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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Oma koti, huippupalvelut
ja hyvää seuraa

Kutsu

Saga-palvelutalot tarjoavat turvallista, viihtyisää ja laadukasta vuokra-asumista palveluiden
kera ikäihmisille Turussa, Raumalla, Helsingis-

Kaikissa Saga-palvelutaloissa järjestetään esittelykierros joka keskiviikko klo 13. Lämpimästi tervetuloa tutustumaan Sagan korkeatasoisiin palveluihin!
Keväällä 2019 valmistuu uusi Saga-palvelutalo Vantaan Tikkurilaan.
Kiinnostuitko asumisesta Saga-palvelutalossa?
Tiedustelut, esitetilaukset ja yksityiset näytöt
maksuton puh. 0800-06116 (ark. klo 9-17)
P\\QWLVDJD#VDJDFDUHÀ
ZZZVDJDFDUHÀ

Saga Care on osa Esperi Care -konsernia.

sä, Lappeenrannassa ja Seinäjoella.

KUUNTELE RADIO DEI
taajuus
taajuus kaapelissa
kaapelissa

Espoo Espoo
105,8105,8
Helsinki Helsinki
89,0 89,0 101,9
101,9
Hämeenlinna
105,9
103,6
Hämeenlinna
105,9 103,6
Imatra
96,0
Kemi Imatra
100,596,0
Kemi
Keski-Suomi
94,1 100,5 93,4
Keski-Suomi
Kokkola
87,6 94,1 93,4
Kouvola Kokkola
96,2 87,6
Kouvola
Kristiinankaupunki
89,5 96,2
Kuopio Kristiinankaupunki
106,189,5 103,3
Lahti Kuopio
106,4106,1 99,1
103,3
Lappeenranta
96,0 106,4 99,1
Lahti

taajuus taajuus
kaapelissa kaapelissa

www.radiodei.

Lohja
Lappeenranta 96,0 107,2
Mikkeli
Lohja
107,2 87,8
Oulu
Mikkeli
87,8 106,9
105,0
Pohjanmaa
89,4
Oulu
106,9 94,1
Pohjois-Karjala
107,4
Pohjanmaa
89,4 95,2
102,7
Raahe
Pohjois-Karjala
107,4
Rovaniemi
93,4
Rovaniemi
93,4 95,7
93,4
Satakunta
Satakunta
95,7 91,3
94,4
Savonlinna
Savonlinna
91,3 98,8
Tampere
Tampere
98,8 107,3
Turku
Turku

107,3

99,4

105,0
94,1
102,7
93,4
94,4
99,4

USKO YKSIN
JEESUKSEEN KRISTUKSEEN
SINÄ PELASTUT
USKO AINOASTAAN
JEESUKSEEN NIIN
KRISTUKSEEN

Veteraanien kirkkopyhä Hämeenkylän kirkossa
Veteraanien, puolisoiden ja leskien Uudenmaan alueen kirkkopyhää vietetään
Vantaan Hämeenkylän kirkossa sunnuntaina 16. syyskuuta.
Messu alkaa klo 10.00. Messussa saarnaa kenttäpiispa Pekka Särkiö.
Päiväjuhlaa vietetään kirkossa messun jälkeen. Juhlapuheen pitää Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin
puheenjohtaja Pertti Laatikainen.
Keittolounas ja kahvit tarjoillaan päiväjuhlan jälkeen seurakuntasalissa.
Tilaisuudessa toivotaan käytettävän kunniamerkkejä.
Hämeenkylän kirkkoon on esteetön sisäänkäynti rakennuksen takaa, portaat ja luiska. Rakennuksessa on
hissi, esteetön WC ja induktiosilmukat kirkkosalissa.
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PÄHKINÖIDEN
RATKAISUA

Vänrikki

Mielosen
probleema
Kuuma kesä, kuin lapsuuden ajan kesä,
alkaa kääntyä syksyyn. Taas on aikaa ja
voimia paneutua isäni valokuvakansioon.
Käteeni osui kuva, joka ei kerro minulle
juuri mitään.
Hyvät veteraanisisaret ja -veljet. Osaatteko
Te kertoa kuvasta mitään, mistähän kuva
voisi olla otettu, mitä sotilas on tekemässä
kuvassa?

Vastaukset
Lähetä ratkaisusi tämän numeron tehtäviin
piirin toimistoon 29.10.2018 mennessä,
osoitteella Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri, Mannerheimintie 93 A, 00270 Helsinki. Arvomme oikein vastanneiden kesken
lahjakortit.

Voittajat
Onnetar suosi lehdessä 2/2018 olleiden
pähkinöiden osalta: Sudokussa Matti Nuortevaa. Mielosen probleemaan ei tullut oikeita
vastauksia. Kuva oli 13.10.1940 Alli Trygin
puistoon pystytetyn Ässä-rykmentin patsaan
paljastustilaisuudesta.
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JOUNI KARENIUS
TYÖNJOHTAJA

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

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

LOT TA
SVÄRD
SÄÄTIÖ

LOTTAMUSEO
KUNTOUTUSTA
VUOKRA-ASUNTOJA
AVUSTUSTOIMINTAA

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

www.lottamuseo.fi

Veteraanikävely
Helsingin Rauhanturvaajat järjestävät yhdessä
Oulunkylän kuntoutussairaalan kanssa
perjantaina 21.9. klo 13.00-14.30
veteraanikävelyn Oulunkylän kuntoutussairaalan
alueella. Kävely järjestetään Oulunkylän
kuntoutussairaalan tuntumassa sijaitsevassa
Itsenäisyydenpuistossa ja kävelyreitti kulkee
läheisen Vantaanjoen varrelle saakka.
Muu ohjelma ja tarjoilu tapahtuu Oulunkylän
kuntoutussairaalan piha-alueella
(Käskynhaltijantie 5).
Ohjelma
klo 13.00 Avaussanat
klo 13.15 Kävely Itsenäisyydenpuistossa
klo 13.45 Grillimakkara- ja kahvitarjoilu
klo 14.30 Tilaisuuden päätössanat

HELSINGIN SEUDUN SOTAVETERAANI
Julkaisija Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry,
www.sotaveteraanipiirihelsinki.¿, facebook.com/hssvp
* Vastaava toimittaja:
Kari Kuusela, puh. 0400 157 158
kari.kuusela@wiking.¿

* Ilmoitusmyynti:
Veli Matti Wilska
puh. 041 729 6262

Kuolleet ja osoitteenmuutokset ilmoitettava piirisihteerille
puh. 050 441 4704 tai piirisihteeri.hssvp@kolumbus.¿

* Sivunvalmistus:
Kirkkonummen Sanomat Oy

* Toimitus:
Mannerheimintie 93 A, 00270 Helsinki

* Paino:
Newprint, Loimaa

* Pankkiyhteys:
IBAN FI81 1238 3000 2272 37

Lehden ilmestyminen 2018:
nro 4 viikko 47 (aineisto 29.10. mennessä)

ISSN 1237-3583 painettu
ISSN 2341-6955 verkkojulkaisu
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ILMOITUS

Turvapuhelin Kotihoito Terveyspalvelut Kotisiivous

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.
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Stellan turvapuhelimella
on asiakkaita jo yli 180 kunnassa ympäri Suomea, ja
hälytyskeskuksessa vasta-

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
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Päivystys kellon ympäri vuoden jokaisena päivänä
Yli miljoona vastattua puhelua vuonna 2017
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

