Sotaveteraani
Helsingin seudun



Turvallista
asumista
Attendo-kodit tarjoavat turvallista ja
kodikasta asumista sekä huolenpitoa ja
yhteistä tekemistä. Kotimme sopivat niin
ympärivuorokautista hoivaa kuin kevyempää
apua tarvitsevalle ikäihmiselle. Tarjoamme
myös lyhytaikaista asumista esimerkiksi
omaishoitajan loman ajaksi.

Tutustu tarkemmin ja kysy meiltä lisää:
DWWHQGRÀSDOYHOXWLNDLKPLVLOOH

Hoivaa sinua
kuunnellen

Väinö Rantio: ’Neljä elämääni’
Espoolainen sotaveteraani Väinö Rantio on kirjoittanut
elämänkertateoksen ”Neljästä elämästään”: lapsuudesta,
sotavuosista, työurastaan ja eläkevuosistaan.
Väinön sotataivat alkoi 16.1.1942 Riihimäellä sijainneessa Koulutuskeskus kolmessa ja siviiliin hän pääsi
loppuvuodesta 1944. Hänen sotataival kesti lähes kolme
vuotta. Kirjassa Väinö kuvaa sodan ankaria kokemuksiaan, mutta myös kolmeen vuoteen ajoittuvia mielenkiintoisa muita tapahtumia.
Sodan jälkeen Väinö Rantio teki pitkän työuran poliisitoimessa. Valtaosan siitä Helsingin rikospoliisin väkivaltatoimistossa. Tämä ”elämänvaihe” on kirjan mielenkiintoisin osa.

K IRKKO H ELSINGISSÄ
Herttoniemen Seurakunta
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Kansi
Miehet marssilla
Valtakunnan talouselämä oli kohentunut huomattavasti vuoden
1969 aikana. Liiton lakisääteisille
tukipyrkimyksille ei kuitenkaan
saatu oikeudenmukaisia ratkaisuja. Tämä herätti tyytymättömyyttä
veteraanien keskuudessa ja niinpä
liitto järjesti 7.9.1969 suurmarssin
ja kokouksen. Kuvassa noin 18.000
veteraanin marssirivistö Mannerheimintiellä lähellä eduskuntaa.
Sotaveteraanit marssivat
eduskuntaan
Marraskuussa 2011 veteraanimäärärahoihin pettyneet sotaveteraanit
tekivät vierailun eduskuntaan. Sata
sotiemme veteraania ympäri maata
luovuttivat vastuuministereille
veteraanijärjestöjen vaatimuskirjeen määrärahojen korottamisesta.
Veteraanit järjestäytyivät vierailun
jälkeen yhteiskuvaan.
Kuva Markku Seppä.

Kohti
perinneaikaa
Puoli vuotta on piirin toiminta kuten muukin toiminta maassamme ollut lähes pysähdyksissä. Tilaisuuksia on supistettu, peruutettu tai siirretty syksyyn toivossa, että koronaviruspandemia olisi siihen mennessä laantunut.
Kesällä pandemia osoittikin hiipumisen merkkejä, mutta lomien jälkeen ja
koulujen alettua virustartunnat ovat jälleen lisääntyneet huolestuttavasti.
Toivottavasti uusia kokoontumisrajoituksia ei tule.
Sotaveteraaniliiton liittokokous oli tarkoitus järjestää kesäkuun alussa,
mutta ajankohta siirrettiin syksyyn ja pidetään nyt yksipäiväisenä 21.9.2020
Helsingin Messukeskuksessa. Liittokokouksen yksi tärkeimmistä asioista
on linjata perinneajan toimintaa.
Pääkaupunkiseudulla on tällä hetkellä runsas 1000 veteraania ja heidän
keski-ikänsä on 95 vuotta. Vuonna 2025 veteraaneja on pääkaupunkiseudulla arviolta 150. Näin ollen varsinaisten jäsenten eteen tehtävä tukityö
vähenee, mutta jatkuu vielä joitakin vuosia. Veteraanisukupolven perinteen
vaaliminen sen sijaan tulee jatkumaan.
Veteraanijärjestökentän rakennemuutos tapahtuu vääjäämättä tulevina
vuosina. Koska nykyiset veteraanijärjestöt kantavat vastuun veteraanisukupolven perinteen vaalimisesta on järjestökenttä muutettava, tai sen on muututtava, perinneaikaan sopivaksi.
Piirin perinnetyön organisoinnissa on toiminta-ajatuksena, että pääkaupunkiseudulla toimii yksi alueellinen perinneyhdistys kattaen Helsingin,
Espoon, Vantaan ja Kauniaisen. Perinneyhdistys muodostetaan muuttamalla
piirin säännöt vastamaan Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymiä alueellisen perinneyhdistyksen sääntöjä.
Alueellisella perinneyhdistyksellä on kuntakohtaiset perinnetoimikunnat.
Jotta organisaatio pysyy kevyenä (hallinto ja talous), toimikunnat eivät ole
rekisteröityjä yhdistyksiä, mutta toimivat itsenäisesti alueensa perinnetyössä.
Alustava suunnitelma on, että Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri muutetaan sääntömuutoksella vuonna 2022 Sotien 1939–1945 Pääkaupunkiseudun perinneyhdistykseksi. Se aloittaisi toimintansa 1.1.2023 alkaen. Se jatkaa Sotaveteraaniliiton jäsenenä, kunnes Tammenlehvän Perinneliitolla on
kyky ohjata ja tukea alueellisia perinneyhdistyksiä (arviota vuonna 2025).
Espoon, Vantaan ja Helsingin perinnetoimikunnat perustetaan vuonna 2022.
Vantaalla veteraanien perinnetoiminnasta on jo vuosia huolehtinut VETRES-toimikunta. Toimikuntaan kuuluvat kaupungin kaikki veteraanijärjestöt, reserviläisjärjestöt, maanpuolustusnaiset, seurakunnat, kaupunki ja
puolustusvoimat. Laajentamalla toimikuntaa nuorten, oppilaitosten ja kotiseutuyhdistysten edustajilla sekä muilla veteraaniperinteen vaalimisesta
kiinnostuneilla osapuolilla, saamme muodostettua Sotien 1939-1945 Vantaan perinnetoimikunnan.
Matti Passi
Vantaan Sotaveteraanit ry
Puheenjohtaja
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16-vuotiaana Pia hakkasi
6 mottia polttopuita.

Pia pikkulottana Kiteellä 1940.

”Pikkulotta, elä lähimpiesi
apuna, ympäristösi ilona,
kasva kansallesi kunniaksi”.
Nämä pikkulotan kultaiset sanat sopivat erityisen hyvin piirin aktiiviseen toimijaan, Pia Angermaan. Pia on aina valmiina auttamaan
ja avustamaan erilaisten tilaisuuksien järjestämisessä. Hän on tullut
piirin jäsenille tutuksi mm. illanviettojen järjestelyistä, eri retkien vetäjänä, kuntojumpan vastuuhenkilönä ja piirin naiskerhon vetäjänä.
Pia on erinomaisesti verkostoitunut toimija, joka on tullut esille mm.
piirin syyskonserttien lipunmyynnissä. Pia on tehnyt sotaveteraanija sotainvalidityötä yli 70 vuoden ajan.
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Pia (o.s. Bergman) Angerma syntyi Helsingissä vuonna 1926. Hän
liittyi pikkulottiin 8 - 9 vuotiaana.
Kimmokkeen hän sai kansakoulunopettajaltaan, joka oli mukana pikkulottatoiminnassa tyttärensä kanssa.
Angerman kasvatusperheen isä ja veli
olivat lääkäreitä ja hänen kasvatussisarensa lotta.
Pikkulottana hän teki kääreitä vanhoista lakanoista ja steriloi niitä. Hän
muistaa osallistuneensa pikkulottaleirille, joka pidettiin Pohjois-Karjalassa
Höytiäisen rannalla. Mukana oli isoja ja pieniä lottia. Siellä järjestettiin
erilaisia kilpailuja, lipunnostoja ja iltaisin istuttiin nuotiolla. Uiminen oli
myös hyvin tärkeä osa leiriä.
Angerma toimi myös Kiteellä lottakanttiinissa. Hänen ensimmäisiä
muistojaan sieltä on hänen tekemänsä keitto. Hän laittoi kaikki ainekset
kattilaan samanaikaisesti. Lopputulos oli, että hän joutui kuorimaan ja
keittämään uudet perunat keittoon.
Kangertelevasta alusta huolimatta
alkoi muonitushommat sujua ja hän
osallistui muonitustehtäviin usein.
Angerma sai myös komennuksen puhelinkeskukseen, mutta tänne hän ei
uskaltanut lähetä. Hän pelkäsi yhdistävänsä puheluita vahingossa väärin,
keskus oli myös lähellä rajaa. Hänen
olisi pitänyt pyöräillä kotiin yksin pimeässä.

Kiteen pikkulottaleiriläiset soppajonossa. Pia oikeassa laidassa päällystakissa.

Tätäkin haastattelua tehtäessä Pian puhelin soi moneen kertaan. Vaikka koronaepidemian
johdosta eri veteraanitilaisuudet on lähes tyystin olleet tauolla, Pialla riittää vientiä.
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Piirissä tapahtunutta
Piirihallituksen kevään 2020
viimeisessä kokouksessa
palkittiin Sotaveteraaniliiton
ansiomitalilla henkilöitä,
jotka ovat uurastaneet piirin
ja veteraanien hyväksi.
Vasemmalta puheenjohtajan
Pertti Laatikaisen vieressä
Helsingin varuskunnan komendantti kapteeni Markus
Lahti, Laurea Ammattikorkeakoulun lehtori Hannele
Moisander ja Helsingin Rauhanturvaajien puuhamies
Pertti Räisänen.

Koronaepidemian hieman hellitettyä otettaan Oulunkylän Sotaveteraanitalossa kokoontui talossa asuvia piirin veteraani, puoliso ja leskijäseniä kahvikupin ja musiikin ääreen. Leo Silolahti soitti ja lauloi Tapsa Rautavaaran musiikki.
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Perjantaina 14.8. Santahaminassa pidettiin kesän saapumiserän valatilaisuus. Omaiset eivät koronaepidemian takia
päässeet seuraamaan valatilaisuutta paikan päälle. Tilaisuus kuitenkin stiimattiin ja sitä pystyi seuraamaan netin
välityksellä. Veteraanijärjestöjen liput olivat kuitenkin paikalla lippulinnassa. Kuva puolustusvoimat.
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Suomen Sotaveteraaniliiton XXIX Liittopäivä
järjestetään Helsingin Messukeskuksen
Siivessä 21.9.2020

Ohjelma
Klo 10.30

Buffet lounas; buffet salaatti, kinkkukiusaus, talonleipävalikoima, ruokajuomat ja kahvi

Klo 12.30

Juhlaosuus
Kaartin Soittokunta, solistina kaartinjääkäri Matti Tuloisela
Viipurin Lauluveikot
Nuorisokuoro ja nuorten runonlausunta
Tervehdykset piirin puheenjohtaja Pertti Laatikainen ja
Helsingin pormestari Jan Vapaavuori

Klo 13.00

Seminaari, jonka aiheena on perinneaikaan siirtyminen

Klo 14.00

Liittokokous

Järjestelyissä on otettu huomioon viranomaisten antamat ohjeet turvaväleistä, käsihygieniasta ja
nenä- suusuojaimista
Lähetys striimataan (suoralähetetään) ja sitä voi myös seurata netistä osoitteesta
https://www.webcasting.ﬁ/liittopaiva

Ruokailun takia tilaisuuteen on ilmoittauduttava 17.9.2020 mennessä.
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Tarkka hajuaisti –
terävä kuulo –
hurja vauhti

Talvisodassa rintamalla oli noin 70
viesti- ja partiokoiraa. Jatkosodassa
sotakoirista saatiin parempaa tietoa
ja käytössä oli runsaat 800 lähinnä
partiokoiraa. Sodissa kaatui noin sata
koiraa. Marsalkka Mannerheimin
aloitteesta jokaiselle jatkosodassa
mukana olleelle sotakoiralle myönnettiin kunniakirja.
Koirista oli paljon apua. Vaikeissa
sääolosuhteissa niiden innokkuus ja
monet sellaiset kyvyt, jotka ihmisiltä
puuttuvat, täydensivät sotajoukkoa.
Yksi koiran erityiskyvyistä on sen
tarkka kuulo. Koirat saattoivat varoit-

taa lähestyvästä vihollisesta jo paljon
ennen kuin joukot itse sitä huomasivat. Koiran takaa-ajama vihollinen
pääsi harvoin karkuun innokkaasti
perään syöksyvältä koiralta.
Tarkan kuulon ja nopeuden ohella
kenties vieläkin enemmän hyödynnettiin koiran erinomaista hajuaistia,
jonka avulla pystyttiin jäljittämään
niin omia kadonneita sotilaita kuin
myös vihollisia. Omia haavoittuneita
pelastui koirien ansiosta, sillä muussa
tapauksessa kaukaa kantautuvia vaimeita avunhuutoja ei olisi kuultu.
Ruokaa koirat saivat sotaväen

muona-annoksen mukaisesti. Jokainen koira oli listoilla yksi mies ja sai
muona-annoksen tupakkaa myöten.
Kaukopartiokoirille annettiin evääksi
verileipää.

Sotakoira Pörri
Sotakoira Pörri lepää lemmikkieläinten hautausmaalla Helsingin PohjoisHaagassa. Pörrin hautapaatta koristaa
Vapaudenristi. Vapaudenristin ja Pörrin taistelupaikkojen nimet hakkasi
Pörrin hautapaateen Pörrin isäntänä
sotavuosina toiminut luutnantti Erkki
Ojala. Pörrin sotataival kohtasi monen ankaran taistelun: Karhumäki,
Kumsa, Porajärvi, Hyrsylänmutka,
Annantehtehtaat, Aittojoki, Ägläjärvi,
Haukilampi, Tolvajärvi.
Erkki Ojala on kertonut Pörrin
kanssa käymästään sotamatkasta. Pörri vainusi aina vihollisen niin kaukaa,
että omat ehtivät joko piilottautua tai
valmistautua vastaiskuun. Eräänkin
kerran Pörri pelasti kokonaisen komppanian tuholta. Ojalan komppania oli
ylittämässä suurta suota, kun Pörri
yhtäkkiä painautui matalaksi. Miehet
luottivat Pörriin. Muutaman sekunnin
kuluttua venäläisten maataistelukoneiden konekiväärit tulittivat suota.
Ennen hyökkäystä Pörri kiipesi Ojalan päälle ikään kuin peittääkseen
isäntänsä. Venäläiskoneiden hyökkäys suota ylittävää komppaniaa vastaan epäonnistui. Yksikään ei kuollut,
kun kaikki olivat ehtineet suojautua
Pörrin varoituksen ansiosta.
Tolvajärven rajuissa taisteluissa
Pörri koki ihmeselviytymisen. Ojala joutui jättämään komentotelttansa vihollisen hyökätessä. Hän joutui jättämään Pörrin teltan viereen.
Kahakka kesti kaksi vuorokautta
kaukana teltasta, ja kaikki uskoivat
Pörrin kaatuneen. Kun miehet palasivat komentoteltalle, oli teltta täynnä
luodinreikiä. Teltan kamiinakin oli
ammuttu seulaksi. Mutta Pörri istui
haavoittumattomana teltan vierellä,
täsmälleen samalla paikalla, mihin se
oli kaksi päivää aikaisemmin käsketty
jäämään. Pörri ei ollut jättänyt vartiopaikkaansa.
Pörri kuoli 13-vuotiaana vuonna
1956.
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Unto kuvattuna kodissaan
elokuussa 2020. Keväällä
alkanut koronaepidemia ja
samaan aikaan ajoittunut
oman asunnot putkiremontti ovat aiheuttaneet harmia.
Vaimon kanssa piti muuttaa
kolmeksi kuukaudeksi evakkoon ja oma asunto tyhjentää
melkein kokonaan. Nyt on
päästy palamaan takaisin.
Unto kertoo vanhentuneensa
kevään – kesän aikana ainakin viidellä vuodella. Kunto
tuntuu heikentyneen huolestuttavasti.

Helsinkiläisen pioneerin sota
Unto Haapasalmi on syntynyt
vuoden 1925 alussa Helsingin
Kalliossa. Kalliossa hän vietti
myös nuoruusvuotensa. Lapset
ja lapsenlapset pyysivät, vuosia
sitten, isäänsä ja isoisäänsä
kertomaan omasta sotatiestään. He halusivat tietää mitä
Unto oli aikanaan kokenut
puolustaessaan Suomen itsenäisyyttä. Näin syntyi Unton
kirjoitus, helsinkiläisen pioneerin sota.
Talvisodan Helsingissä

Ensihälytys annettiin Helsingissä 30.11.1939 klo 9. Ihmiset
siirtyvät Esplanaadilta väestönsuojaan.
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Elettiin marraskuuta 1939. Koulut oli
suljettu sodan pelosta. Olin 14-vuotias
ja monen muun nuoren lailla tienaamassa taskurahaa Fabianinkadun ja
Esplanadin kulmassa olevassa konekirjoituskorjaamossa. 30.11.1939 klo
9.20 tuli ilmahälytys ja kaikki ryntäsivät ulos ihmettelemään, että onko
taas kyseessä harjoitus. Olin ravintola
Kappelin kohdalla ja yht’äkkiä hotelli

Helsingin ensimmäisen pommituksen tuhoja Lönnrothinkadulla Elannontalon kohdalla.
Kämpin kattoa viistäen tuli matalalla
lentävä venäläinen pommikone. Kone
lensi niin matalalla, että näin koneen
kylkilevyjen niititkin selvästi. Lentäjän kasvot näkyivät, hänen katsellessa
alaspäin. Ihmisiä oli Espa mustanaan
ja useat miehet ampuivat konetta taskuaseillaan. Onneksi koneesta ei ammuttu. Iltapäivällä tuli toinen hälytys
ja silloin pommeja tippui Hietalahden
torin ja linja-autoaseman alueelle.
Tammi- helmikuussa 1940 meitä
oli 15-vuotiaita koulupoikia iltaisin
lähetteinä sähkötalossa Kampintorin
Malminrinteen varressa. Koulut olivat alkaneet uudelleen joulukuussa.
Olimme muutamana iltana viikossa
päivystämässä kukin vuorollaan. Tehtävänä oli hälytyksen tullessa viedä
salkku Korkeavuorenkadun varrella
olevan pääpaloaseman alla olevan
kalliosuojan rautaovelle. Ovea hakattiin nyrkillä ja salkku annettiin oven
avanneelle. Kalliosuojassa oli Helsingin Ilmavalvontakeskus. En tiennyt,
enkä tiedä vieläkään, mikä elin oli
sähkötalossa, enkä tiennyt mitä papereita salkussa kuljetimme. Kaikki oli
hyvin salaista.

Jatkosotaan mukaan
Kaikki kaverini olivat jatkosodassa,
joten minäkin halusin päästä mukaan,
he olivat tosin kolme vuotta vanhempia. Kun oma ikä ei riittänyt, väärensin syntymävuoteni. Näin pääsin Hyrylään jalkaväen koulutuskeskukseen,
jossa ilmoittauduin 3.9.1941. Ehdin
saada koulutusta vain kolme viikkoa.
Ylipäällikkö Mannerheim antoi päiväkäskyn, jolla kaikki alle 18-vuotiaat
piti kotiuttaa. 27.9.1941 oli surun päivä, papinkirjan väärennöksestä huolimatta olin edelleen alle 18-vuotias.
Pääsin uudelleen kutsuntoihin
31.3.1943 ja jo kahden viikon päästä 12.4.1943 kokoonnuimme Hämäläisten talolle. Sieltä marssimme
rautatieasemalle, josta matkustimme junalla Kouvolaan. Sieltä matka
jatkui marssien Uttiin pioneerialan
Koulutuskeskukseen. Utissa majoituimme parakkeihin. Sotilasvalan
vannoin 15.5.1943, jonka jälkeen
siirryin Korialle Aliupseerikouluun.
Koulutus kesti noin neljä kuukautta,
jonka jälkeen jäimme odottamaan uusia alokkaita. Heidän kouluttaminen
kesti helmikuulle 1944, jonka jälkeen

alkoi valmistautuminen rintamalle
lähtöön.

Rintamalle
Olin Pioneeripataljoona 12:n kirjoilla.
Minun ja Viljo Kiikan ryhmät valittiin
lähtemään etukäteen valmistelemaan
pataljoonan ja komppaniamme majoitusta. Määräasemaa ei ilmoitettu.
Meidät lastattiin härkävaunuihin ja
saimme kahden päivän kuivamuonan
mukaamme. Kahden vuorokauden
kuluttua saavuimme perille Karhumäkeen Äänisjärven pohjoisrannalle,
Kumsa ja Vitsha jokien väliselle ranta-alueelle, jossa oli pieniä mökkejä.
Mökit olivat olleet koko talven kylmillään ja laudoista tehdyt kerrossängyt olivat lumeen hautautuneet. Kaivoimme sängyt esiin ja kunnostimme
mökit asuttavaan kuntoon.
Loppu osa joukoistamme saapui
Karhumäkeen 9.4.1944. Mökit olivat
lämminneet. Mutta lutikoiden määrä
oli valtava. Niitä läiskittiin ja poltettiin ruudilla ja tallattiin kuoliaaksi,
mutta niitä vain riitti. Me haimme töpinästä tyhjiä säilykepurkkeja, jotka
laitoimme sängyn jalkojen ympärille
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Näkymä Kumsasta. Karhumäeltä tulevalla tiellä on kylän riemuportti, tykkitulen rikkoma,
mutta huipussa vielä näkyy vuosiluku 1935.
ja täytimme vedellä. Mutta ne pirulaiset kiipesivät kattoon ja pudottautuivat sieltä niskaan.
Eräänä päivänä meidät määrättiin
jäämiinakentän purkuun. Pakkasta oli
paljon, sää oli pahaksi onneksemme
suht kirkas. Suksien päällä maaten
vedimme itsemme Poventsan lahden
jäälle. Ryssät olivat noin 350 metrin
päässä lahden toisella rannalla. Miinakenttä oli noin 100 metrin pitkä ja
oli rakennettu Arsa-pulloista. Arsapullo oli kuin litran maitopullo, joka
oli täytetty rakeisella räjäytysaineella.
Aina kun kuu meni pilveen, vedimme
miinoja ylös tekemistämme avannoista. Sen verran meistä oli tullut ääntä,
että naapurin uteliaisuus oli herännyt
ja sieltä alkoi tulla konekiväärisarjoja
valojuovineen. Pian siihen yhtyi kranaatinheittimien tuli. Kranaatteja tuli
ympärillemme ja yhtäkkiä koko kenttä räjähti. Saimme todella paljon vettä
päällemme, melkein hukuimme. Oli
vain maattava liikkumattomana, kun
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naapuri vielä tulitti. Vaatteet alkoivat
jäätyä. Tulitus loppui jonkin ajan kuluttua ja lähdimme ryömimään kohti
rantaa. Rannalla odotti hevoskyyti
ja pääsimme Karhumäkeen saunaan.
Ihme, kun kukaan ei saanut edes ys-

kää. Saimme saman aikaisesti tuli- ja
vesikasteen.

Pieningän salossa
Pioneeripataljoona 12 oli suoraan II
Armeijakunnan alainen. Armeijakun-

Pioneerit miinoittamassa jäätä 1942. Räjähdyspullot (Arsa)
lasketaan jäähän kairattuihin reikiin.

nan alue ulottui Äänisestä pohjoiseen
puoleen väliin Rukajärveä ja etelään
pitkälle Sunkunniemeä. Yhtenäistä
taisteluhautaa ei enää ollut Poventsasta pohjoiseen. Alue oli Euroopan suurinta erämaata. Rajan vartiointi tapahtui tukikohdista, jotka olivat noin10
km etäällä toisistaan. Tämä erämaa
oli nimeltään Pieningän salo. Ainoa
tie etelästä pohjoiseen Seesjärveltä
Rukajärvelle oli huonokuntoinen, jota
mekin jouduimme jalkaväen kanssa
kunnostamaan. Tämä Pieningän salo
oli kaupunkilaspojalle ihmeellinen
maailma. Tuhansien vuosien aikana
ainoa metsien harvennus oli salamoiden sytyttämät metsäpalot ja myrskyjen kaatamat järeät puut. Neuvostopartisaanit käyttivät sitä tullessaan
tuhomaan Suomen rajakyliä. Aluetta
käyttivät myös suomalaiset kaukopartiomiehet mennessään itään.
Olimme telttamajoituksessa Jolmajärven kohdalla järven etelärannalla.
Täällä tuli hälytys, että Lieksan rajakylissä oli suuri neuvostopartisaa-

nien joukko pahan teossa ja oli nyt
palaamassa takaisin. Järjestimme väijytyksen Särkijärven sillalle, mutta
vihollinen kiersi väijytyksen. Meidät
määrättiin partisaanien takaa-ajoon.
Ohitimme Jolmajärven ja saimme
partisaanijoukon jälkivarmistuksesta
tuhottua 8 partisaania, joista kaksi oli
naisia. Tehtävämme Pieningän salossa päättyi ja palasimme takaisin Karhumäkeen lutikka kämppäämme.

Karhumäessä miinoitetta
purkamassa
Toukokuun viimeisenä päivänä 1944
tehtävänämme oli polkumiinakentän
purkaminen. Miinakenttä oli venäläisten rakentama Karhumäen puolustamiseksi v 1941. Se oli ollut kolme
vuotta täysin koskematon ja siellä oli
maatuneita venäläisten mantteleita ja
huopasaappaita irvistelevine pääkalloineen. Polkumiina oli vanerista tehty koulupenaalin näköinen pitkulainen
laatikko, jossa oli kansi ja sisällä 200
grammaa rotuulia. Alikersantti Levi-

joki näytti, miten miina tehdään vaarattomaksi. Levijoki innostui esiintymisestään vähän liikaa ja keräsi näitä
lahonneita penaaleita vasempaan käteensä kaksi ja oikeaan käteensä yhden. Hän meni vielä purkamaan yhtä
penaalia ja se räjähti. Samalla räjähtivät kaikki rotuulit hänen käsissään.
Molemmat kädet menivät ranteista
taivaan tuuliin, vain käsivarret jäivät
törröttämään hihoista. Sen oli 3 vuotta räjähdetehosta vienyt, että ei mies
hajonnut. Lähetimme heti kaksi poikaa juosten hälyttämään ambulanssia
Otsinmäelle ja ryhdyimme repimään
paitoja siteiksi. Teimme paarit asetakeista, riu’ut hihoista läpi. Minä kävelin hänen vierellään ja pidin tupakkaa hänen suussaan. Kuulin kun hän
haukkui itseään ”Voi armas minkä teit
itsellesi”. Oli kuulemma isontalon ainoa poika. Kolme tupakkaa ehdin hänelle sytyttämään ennen kuin olimme
ambulanssilla. Koko ajan Levijoki oli
tajuissaan. Emme tienneet selvisikö
hän hengissä. Vuonna 1991 Keuruul-

Iso kasa purettuja venäläisiä polkumiinoja.
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Aseveljet Keruulla Kiltapäivillä 1993. Unto oikealla.
la Kiltapäivillä yksi pioneeri toi Levijoelta terveisä. Hän oli kotitilansa
pellolla kotitöissä tekniikan tekemillä
käsivarsien jatkeilla. Oli naimisissa ja
kolme lasta.

Sunkunniemessä siltaa
panostamaa
Kesäkuussa ryssä sai valtavalla ylivoimalla suomalaiset perääntymään
Kannaksella. Tästä johtuen mekin
aloimme Itä-Karjalassa panostamaan
siltoja, lentokenttiä ja Karhumäen ratapihaa. Minä jouduin ryhmäni kanssa
Sunkunniemeen, noin 30 kilometriä
Karhumäestä etelään Fedotovan kylään. Tehtäväksi saimme siellä olevan
300 metriä pitkän jääkärisillan panostamisen. Silta ei ollut korkea, sen verran vain, että moottoriveneellä pääsi
alitse. Silta-arkut olivat jykevät ja
rakennettu niin, että raudoitettu kärki osoitti pohjoiseen valmiina jäiden
lähtöön ja talvenmyrskyihin. Silta panostettiin jäämiinoilla ja osa sillasta
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jätettiin vetäytyvien joukkojen poltettavaksi.

Välillä jalkaväkenä
Meillä oli kiire palata Karhumäen
puolustukseen, mutta matkalla tuli
tieto, että naapuri oli jo Karhumäessä.
Tiellä tuli vastaan nuoria karjalaistyttöjä kansallisasuissaan käsikynkkää
tien leveydeltä. Olimme ihmeissämme, että mistä he olivat ilmestyneet.
Tyttöjen puvuista päättelimme, että
juhannus oli ovella. Matka suuntautui
Porajärventielle. Siellä meistä tehtiin jalkaväkeä. Tehtäväksi annettiin
suojata vetäytyvän joukon pohjoissivusta. Se oli todellista korpivaellusta. Voi sitä hyttysten, paarmojen ja
polttiaisten määrää. Hikisinä olimme
niille hunajaa. Jokaisella oli pikiöljyä pienessä pullossa vyöllään ja sitä
siveltiin jatkuvasti kasvoihin, ranteisiin ja niskaan. Edessä oli lukematon
määrä soita. Vähän väliä joku upposi
suonsilmäkkeeseen ja kavereiden oli

vedettävä ylös. Usein silmäkkeeseen
jäi pudonneen saapas ja muutamaan
otteeseen emme saaneet ongittua saapasta. Jouduimme tekemään leipälaukusta tilapäisjalkineen.
Välillä jäimme kytikseen järven
ja suon väliselle kannakselle odottamaan vihollisen etujoukkoja. Odottaminen oli hankalaa, sillä piti maata
hiljaa liikkumatta ja hyttyset ja paarmat olivat kimpussa. Tarkoitus oli antaa venäläisille tulta silmille ja sitten
vetäytyä. Vihollinen tuli kuitenkin
niin yllättäen ja isolla porukalla, ettei
irtaantuminen tullut kyseeseen. Molemmin puolinen tulitus kesti pitkään,
ennekuin vihollinen vetäytyi. Lähimmät kaatuneet viholliset olivat vain 10
metrin päässä meidän ketjusta. Tappiomme oli kaksi haavoittunutta.
Palattuamme muun joukon yhteyteen, menin ilmoittautumaan komppanian päällikölle. Kuulin teltasta
kirkon kellojen äänen. Se oli kuin
Kallion kirkon kellojen soitto. Sa-

massa koti tuli mieleen. Olinhan asunut Kallion kirkon juurella ja joka
sunnuntai kuullut sen saman sävelen. Siinä meni tovi, kun nieleskellen
kiertelin leirialuetta. Rauhoituttuani
kykenin menemään ilmoittautumaan
kapteenille.

Tehtävä Suojärvellä
Vetäytyessämme vanhan rajan yli tunsi olevansa Suomessa. Metsät olivat
hoidettuja, talot maalattuja ja kaikki
muukin kotoisaa. Meille ilmoitettiin,
että pataljoonamme saa viikon levon
Korpiselässä. Lepo jäi kuitenkin lyhyeksi, sillä kaksi ryhmää, joilla oli
liekinheitinkoulutus, piti ilmoittautua
ylikersantti Pietariselle. Minä olin
saanut liekinheitin- sekä syöksyvenekoulutuksen. Meidät lastattiin kuorma-autonlavalle ja matka Suojärvelle
alkoi. Venäläiset olivat metsiä pitkin
päässeet suomalaisten ohi ja pureutuneet Suojärven tieristeyksen maastoon
ainakin kahden pikakivääripesäkkeen

voimin. Saimme tehtäväksi tuhota vihollisen pesäkkeet. Ylikersantti Pietarinen oli pidetty johtaja. Hän kysyi
minulta, tulisinko hänelle konepistoolimieheksi. Lupauduin ilman muuta.
Päätimme kahden partion voimalla
samanaikaisesti tuhota molemmat pesäkkeet. Me otimme oikeanpuoleisen
pesäkkeen. Etenin ja minulla oli jo
kolmas lipas meneillään, kun vilkaisin taakseni, että missä Pietarinen viipyy. Näin hänen makaavan kiväärinsä
päällä liekinheitintynnyrit selässään.
Samalla luokseni tuli mies, joka huuti, että hän jatkaa, vedä sinä Pietarinen suojaan. Uusi konepistoolimies
jatkoi matkaa perässään Pietarisen
korvannut liekinheitinmies. Kun sain
Pietarisen vedettyä jalasta suojaan,
kuulin syyn miksi näin oli käynyt.
Toiselta partiolta oli tuppura sammunut ja ne jäivät sitä sytyttämään, eikä
suojaava konepistoolimies hetkeen
tulittanut vihollisen pesäkettä. Pojat
olivat huutamalla yrittäneet pysäyttää

meidät, mutta siinä metelissä emme
kuulleet mitään. Liekinheitinmiehellä
on painavat säiliöt selässään, eikä hän
pysty hyvin maastoutumaan, vaan pitää edetä kumarassa. Katkos ja toisen
konepistoolimiehen herpaantuminen
koitui Pietarisen kohtaloksi. Saimme
kuitenkin molemmat pesäkkeet tuhottua, mutta hinta oli kova.

Lepo jää lyhyeksi
Tehtävän jälkeen, palasimme kuorma-autoilla Korpiselkään, missä pataljoona oli levossa. Pietarisen matka
jatkui kaatuneitten kokoamispisteeseen. Pataljoonan tappiot olivat jo
72 kaatunutta, 41 haavoittunutta ja 1
kadonnut. Yli kuukauden yhtä mittaisen rypeämisen jälkeen, lepo tuntui
mukavalta, vielä kun saimme majoittua suuren talon tiloihin. Ehdimme nauttia levoista puolitoista vuorokautta, kun tuli tieto, että ryssä on
etenemässä kahden divisioonan voimin metsiä pitkin kohti Tolvajärveä.

Liekinheitinpartio etenee metsässä.
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Motissa saatua vihollisen kalustoa.
Oli heinäkuun 25. päivä 1944. Meidät
siirrettiin kuorma-autoilla Kokkarin
kylään, missä majoituimme telttoihin.
Saimme tietää, että tien toisella puolella oli legendaarisen Lauri Törnin
jääkärikomppania, jossa palveli kotitalossani asuva tuttu mies. Aamulla
kello kolmen aikaan oli herätys ja aamupuuro, jonka jälkeen alkoi marssi
10 km päähän Tolvajoelle. Tolvajoki
laski Paastojärveen. Meidän pataljoonan vastuu alue alkoi Paastojärvestä
pitkin Tolvajoen länsirantaa. Olin I
joukkueen 1. ryhmän johtaja ja meistä alkoi rintamaketju. Ei ollut lapioita
vaan piti jollakin tavalla päästä pintaa
syvemmälle. Onneksi maa oli pehmeää hiekkaa. Joki ei ollut kovin leveä, eikä siinä ollut kovin paljoa vettä
kuuman kesä johdosta.
Ylimenoa varten kaadoimme pariin
paikkaan pitkät ja suorat männyt. Aamulla lähdimme joen yli katsomaan,
josko naapuri olisi ehtinyt näille maisemille. Ei näkynyt vielä. Iltapäivällä alkoi kuitenkin kuulua etäältä ammuntaa. Seuraava yö oli rauhallinen,
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mutta seuraavana päivänä, kun ylitimme joen ja etenimme ketjussa niin II
joukkueen luutnantti Pohjola käveli
suoraan ryssän pikakiväärituleen ja sai
sarjan mahaansa. Lisäksi yksi pioneeri haavoittui. Kun joukko saatiin uudelleen kasaan, lähdimme hakemaan
Pohjolan pois. Ryssät olivat häipyneet
ja vieneet Pohjolan upseerikauluslaatat, suikkalakin, pistoolin, rähinäremmin ja saappaat. Kaadoimme ranteen
vahvuiset koivut ja sidoimme Pohjolan niihin vyöllä kiinni. Vuorotelle
neljä miestä kantoi Pohjolan takaisin.
Perääntyessämme vihollinen ampui
pienoiskranaattiheittimellä.
Metsä
syttyi palamaa takanamme. Väsymys
painoi silmiä, mutta levätä ei saanut.
Taisin kuitenkin nukahtaa silmät auki,
sillä näin kolmosen ratikan tulevan
kohti ja äiti istui vieressäni kannon
päällä pikkuveljeni sylissään.

Tehtävä Paastojärvellä
Metsän syttymisestä oli kulunut muutamia päiviä, puut vielä kytivät. Olimme keittämäsää aamutsaijua kytevien

puiden luona, kun komppanian lähetti
tuli ilmoittamaan, että heti komppanian päällikön luo. Siellä komppanian
upseerit istuivat ringissä ja päällikkö Salomaa sanoi. ”Otat kahdeksan
vapaaehtoista ja menette tutkimaan,
mikä on tilanne Paastojärvellä. Paastojärven ryssän puolella oli metsäpalo
ja tuuli painoi sankan savun meidän
puolellemme. Ilmoitat ltn Törnille tehtävänne ja palaatte yöllä klo
neljään mennessä. Siinä minä olin
polviasennossa kartta polvellani upseerien keskellä. Ilmoitin vain, että
asia selvä herra kapteeni. Lähdin valitsemaan vapaaehtoisa. Samat pojat,
joiden kanssa olin jo aikaisemmin
tehnyt pikku tiedusteluja ilmoittautui
mukaan. Ei muuta kuin näkkileipää
laukkuun ja vettä kenttäpulloon. Kävin ilmoittamassa luutnantti Törnille
tehtävästäni. Törnin miehiä oli tukkipuomin päässä. Ilmoita heille, että
tietävät omien liikkeistä. Tukkipuomin luona makasi pikakiväärimies,
joka innostui, että kun vihollinen
tulee puomia pitkin, niin jokainen pu-

toaa. Olivat mielissään, että menemme selvittämään vihollisen tilannetta,
sillä hekin pelkäsivät, josko vihollinen
tulisivat savun suojassa. Tunnustelija
lähti ensimmäisenä, minä seuraavana
ja pojat 3- 4 metrin välein perässä.
Joka toinen tähysti oikealle ja joka
toinen vasemmalle. Ei näkynyt mitään ylitykseen viittaavaa. Etenimme
reilun kilometrin, kun tulimme vaaran
juurelle, josta oli hyvä näkyvyys joka
suuntaan. Kiipesimme rinnettä jonkin
verran paikkaan, jossa oli hyvä näkösuoja. Yksi miehistä jäi paikkaan, josta oli hyvä näkyvyys tulojäljille ja järvelle. Asetuimme ketjuun rinteeseen
niin, että näimme joka suuntaan. Iltapäivällä alkoi vasemmalta, siis lännestä, kuulua taisteluiden ääniä, jotka
voimistuivat pieneksi sodaksi. Illalla
tuli Lyytikäinen, joka oli ketjun viimeinen mies ilmoittamaan, että tule
katsomaa. Menimme matalana hänen
vartiopaikalleen ja hän viittasi pohjoiseen, jossa pieniä ryhmiä ja yksittäisiä
ryssiä oli pellolla menossa kohti Paastojärven pohjoispäätä. Matkaa meihin

oli noin 500 metriä, eikä meillä ollut
heistä vaaraa. Yöllä kolmen aikaan
ryhdyimme keräämään kamppeitamme ja palasimme komppaniaamme.
Kerrottuani kapteenille näkemästämme, hän ei meinannut uskoa asiaa ja
ihmetteli, että venäläisten piti hyökätä idästä länteen eikä päinvastoin.
Komppania oli jo luovuttanut asemat
uudelle porukalle ja me lähdimme,
takasin kohti Kokkarin kylää, jossa
kuorma-autot jo odottivat viedäkseen
meidät Korpiselkään. Olimme niin
väsyneitä, että jokainen nukkui vuorokauden.

Mottisotaa
Saimme levätä vielä muutaman vuorokauden ennen kuin matka jatkui
Ilomantsin pohjoispuolelle. Ryssä
oli metsiä pitkin edennyt kahden divisioonan voimin pitkälle Ilomantsin
pohjoispuolelle. Täällä suomalaiset
löivät kovissa taisteluissa vihollisen
hajalle ja muodostivat useita pikku
motteja. Meidän I joukkue sai Lutikkavaaran motin ja II joukkue Leh-

mivaaran motin. Molempia motteja
varten varattiin liekinheitinporukat ja
minä jouduin Lutikkavaran ryhmään.
Loput pojat liitettiin mottien vartiointitehtäviin. Liekinheitinkalustoa ei
ollut vielä tullut ja me vietimme odotusaikaa läheisellä lammella kalastamalla ja uimalla, kun äkkiä kuului
kova konetuliaseiden rätinä. Riensimme teltoille ja kuulimme, että ryssä
oli murtautunut motista ulos. Pojat
kertoivat, että ei sitä saatanaa pystynyt pitämään millään, kun se porukka
tuli kuin aura konetuliaseet sivuilla
koko ajan tulittaen, perässä vielä konepistooli- ja pikakiväärimiehet laulattaen aseitaan koko ajan. Piti vain
olla litteänä koko ajan, kun ne vielä
mennessään heittivät käsikranaatteja
ja kasapanoksia.
Aselepo tuli sitten voimaan
4.9.1944. Minä jouduin vielä kolmeksi viikoksi Kemijärvelle etsimään
ja purkamaan saksalaisten miinoja.
Unto Haapasalolle myönnettiin 2.
luokan Vapaudenmitali 27.8.1944. 

Piiri järjestää puoliso- ja leskijäsenille, joilla ei ole
rintamaveteraanitunnusta viiden päivän kuntoutusloman
Oulunkylän Kuntoutuskeskuksessa 10.11. – 15.11.2020
(tiistaista – sunnuntaihin).
Kuntoutus on veteraanikuntoutuksen kanssa
samanlaista ja sisältää:
3ppRpYPU[\SV[HYRHZ[\RZLUOS
@RZPSM`ZPV[LYHWPHRLYYHUOS
1HSRH[LYHWPHRLYYHUOS
/VP[HQHUHW\SppRpYPWHPRHSSHHYRPZPU
n. klo 8.00 – 16.00.
9`OTpR\U[V\[\ZQHSPPR\U[HY`OTp[
=HWHHHQHUVOQLSTH
4HQVP[\ZVURHOKLUOLUNLUO\VULLZZH[p`ZPhoito, aamiainen, lounas, välipala, päivällinen,
PS[HWHSHQH[HY]P[[HLZZHT\P[H]pSPWHSVQH

Osallistujille lähetetään etukäteen esitietoSVTHRRLLU[p`[L[[p]pRZPQH[HY]P[[H]HUPUMVU
kuntoutusjaksosta. Kuntoutujat ottavat omat
lääkkeet ja tarvittavat apuvälineet mukaan kuntoutusjaksolle. Saapuminen tiistaina 10.11.2020
klo 8 – 10 välillä ja kotiin sunnuntaina 15.11.2020
klo 10.00 – 11.00.
Lisätietoa saa piirin sosiaalineuvoja Anni Grundströmiltä puh 040 822 3998. Vapaamuotoiset
hakemukset osoitteeseen;
Anni Grundstöm
Helsingin Seudun Sotaveteraanipiieri
Mannerheimintie 93, 00270 Helsinki
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Veteraanietuudet 2020
Veteraanien kotona asumista tukevat palvelut
Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut tulivat lakisääteisesti voimaan 1.11.2019. Kotipalvelulla tarkoitetaan mm. hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. Korvattavia palveluita
ovat esimerkiksi siivous- ateria- ja kuljetuspalvelut.
Palvelut perustuvat henkilökohtaisen palvelutarpeen kartoitukseen, joka tehdään kunnissa lakisääteisesti. Veteraanit ovat erityisryhmä, jolle palveluja myönnettäessä kunta ei voi antaa omia ohjeitaan, eikä
soveltaa samoja kriteerejä kuin muihin ikääntyneisiin. Kunnissa on noudatettava Valtiokonttorin ohjeita.
Veteraanin tuloja ei selvitetä, vaan palvelun tarve on ratkaiseva.
Vuokraa, sähkö- ja vesimaksua ei korvata.
Määrärahan riittäessä myös tehostetussa palveluasumisessa oleva veteraani voi saada edellä olevia
palveluita. Myös perhehoidossa ja ryhmäkodissa asuva voi saada kotona asumista tukevia palveluita.
Palvelutarpeen muuttuessa ota yhteyttä oman kaupungin veteraanipalveluihin.

Omaishoidon tuki
Veteraanin omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista
palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, omaishoitajan vapaapäivistä ja omaishoitoa
tukevista palveluista. Myös omaishoitajan eläke- ja tapaturmavakuutusmaksut korvataan hoitokorvauksen
lisäksi.
Omaishoidon tuesta laaditaan hoitajan ja kunnan kesken sopimus. Omaishoidon tuesta päätettäessä
kunnan on käytettävä tarveharkintaa. Jos omaishoidon tuen tarvetta selvitettäessä todetaan, että veteraani on omaishoidon tuen tarpeessa, kun otetaan huomioon hänen toimintakykynsä, tarvittavan hoidon
määrä, sitovuus ja vaativuus, niin omaishoidon tuki myönnetään riippumatta siitä, maksetaanko kunnassa
muille kuntalaisille omaishoidon tukea.
Omaishoidon takia ei saa vähentää veteraanin muita palveluja, eikä omaishoitajan palkkiota saa vähentää näiden palvelujen takia. Esimerkiksi siivouspalveluja voidaan myöntää näillä rahoilla, jos omaishoitaja
VUP[ZLRPUQV]HUO\ZWHS]LS\SHPUWPPYPZZp]\V[[H

Rintamaveteraanien kuntoutus
Kuntoutuslainsäädännössä ei ole muutoksia.
Rintamaveteraanien kuntoutus voidaan toteuttaa laitoskuntoutuksena, päiväkuntoutuksena tai avokuntoutuksena. Myös laitoshoidossa asuvalla veteraanilla on oikeus saada edellä mainittua kuntoutusta.
(]VR\U[V\[\ZVUTHOKVSSPZ[H[V[L\[[HHT`ZYPU[HTH]L[LYHHUPURV[VUHRV[PR\U[V\[\ZQVZZLVUOpULU
terveydentilansa vuoksi tarpeen. Kotikuntoutuksella tarkoitetaan kotona tai kodinomaisissa olosuhteissa,
kuten palvelutalossa, tehostetussa palveluasumisessa tai laitoshoidossa annettavaa avokuntoutusta.
Kuntoutuksen lisäksi voidaan antaa jalkahoitoa enintään kolme kertaa vuodessa.
Aviopuolisolla on mahdollisuus osallistua yhdessä rintamaveteraanin kanssa laitos- tai päiväkuntoutukseen, mutta ei avokuntoutukseen.
Kunta maksaa rintamaveteraanin ja puolison kuntoutuskustannukset ja Kansaneläkelaitos korvaa
kuntoutusmatkoista aiheutuvat kulut kokonaisuudessaan. Taksia käytettäessä se on tilattava KELAn
alueellisesta palvelunumerosta.
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Jäsenpalvelut
Kotikäynti; tarvitsetko apua, onko Sinulla huolia
Jos tunnet, että tarvitset apua tai tukea, soita sosiaalineuvoja Anni Grundströmille ja sovi kotikäynnistä.
Anni auttaa asioiden selvittämisessä. Myös omaiset voivat ottaa yhteyttä. Annin tavoittaa 040 822 3998

Avustaja kotiin
Piirillä on sopimus palveluntuottajan kanssa leskijäsenille annettavasta kotiavusta. Avustaja on apuna
kodissa ja sen ulkopuolella. Palvelusta perimme pienen omavastuuosuuden. Henkilökohtainen apu
käsittää mm.:
O`NPLUPHHUSPP[[`]p[[LO[p]p["R`UZPLUSLPRRHHTPULUOP\Z[LURHTWHHTPULUWHYYHUHQVW\RL\[\TPZLZZH
avustaminen, peseytymisessä avustaminen
Y\VRHPS\QHYH]P[ZLT\Z"H[LYPVPKLU]HSTPZ[\ZSpTTP[[pTPULUHZPHRRHHUH]\Z[HTPULUY\VRHPS\ZZH
keittiön pienen järjestelytyöt
RVKPUOVPKVSSPULU[`"HYRPZPP]V\ZRVKPUOVP[V
SPPR\UUHSSPULUHW\"H]\Z[HTPULU\SRVPS\ZZH
T\\HW\"RH\WHZZHRp`U[PZHH[[HTPZHW\SLO[PLUS\R\ZL\Y\Z[LS\

Nuoria apuun yksinäisyyteen ja ulkoiluun
Piirin kautta Sinulla on mahdollista saada nuoria avuksesi. Nuoret ovat tavallisia eri-ikäisiä helsinkiläisiä
nuoria, jotka tulevat eri kulttuureista. Heitä yhdistää halu auttaa ikäihmisiä. Nuori voi käydä luonasi esimerkiksi kerran viikossa 2 – 3 tuntia kerrallaan. Nuoren käydessä voidaan ulkoilla, käydään eri virkistystilaisuuksissa, käydään kaupassa, tai ihan vain vietetään aikaa yhdessä. Toiminta tapahtuu Sinun ehdoillasi
ja on Sinulle maksutonta.

Taloudellista tukea järjestön kautta
Henkilökohtaiset avustukset on tarkoitettu pääsääntöisesti pienituloisille, esim. lääke-, hammas- sekä
terveydenhuollon hoitokuluihin, sekä silmälasien hankintakustannuksiin. Hakijan täytyy olla piirin tai jäsenyhdistyksen jäsen. Hakemuksessa tulee olla hakijan henkilötiedot, tuloselvitys, avustuksen käyttö sekä
selvitys aiheutuneista kustannuksista. Tilinumerot on ilmoitettava IBAN-muodossa.
Hakemuksen voi tehdä hakija itse, hänen omaisensa tai sotaveteraaniyhdistyksen edustaja. Hakemukset lähetetään Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiriin. Päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti hakijalle ja
myönnetty avustus maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille.
Samana vuonna ei samalle hakijalle avustusta myönnetä toistamiseen.

Avustusta ei myönnetä
asunto-osakeyhtiössä tehtäviin peruskorjauksiin, jotka rahoitetaan taloyhtiönlainalla ja maksetaan
rahoitusvastikkeessa eikä vakuutusten piiriin kuuluvia vahinkojen omavastuita korvata.
Hoiva- eikä palvelutalojen hoitomaksuihin
SQ`LPRpZpORSpTTP[`RZLZ[pHPOL\[\]PPUSpTTP[`ZR\S\POPU
@SLPZPPUOH\[H\ZR\Z[HUU\RZPPUWLYPR\UUHSSL
Hakemuksia saa piiristä tai sen voi tehdä vapaamuotoisella kirjeellä, jossa selviää edellä mainitut
tiedot. Hakemus lähetetään osoitteella Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri. Mannerheimintie 93 A,
00270 Helsinki.

Kaikki hakemukset käsitellään luottamuksellisesti.
Jos asiassa ilmenee kysyttävää tai epäselvyyksiä, pyydämme teitä ottamaan yhteyttä:
(UUP.Y\UKZ[YT/LSZPUNPU:L\K\U:V[H]L[LYHHUPWPPYPW\O 
DQQLJUXQGVWURP#VRWDYHWHUDDQLOLLWWRð
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HELSINGIN SEUDUN SOTAVETERAANIPIIRI RY
Mannerheimintie 93 A, 00270 Helsinki. Puh. 050 441 4704
Toimisto on avoinna maanantai – keskiviikko klo 9.00 –14.00
7PPYPU[VPTPZ[VUWPPYPZPO[LLYPW\OLSPUHPRHTH ¶ RLRSV  ¶

Koronaepidemiasta johtuen emme ole
vielä aloittaneet virkistystilaisuuksien
järjestämistä kovinkaan runsaasti. Myös
kuukauden ensimmäisenä maanantaina
järjestettävät illanvietot on siirretty pidettäväksi Folkhälsanin päärakennuksessa osoitteessa Topeliuksenkatu 20.

YHDISTYSASIAA
YHDISTYSASIAA
Sotaveteraaniliiton liittopäivä järjestetään maanantaina
21.9.2020 Helsingin Messukeskuksen Siivessä. Ohjelma
on seuraava
NOR/RXQDVPLNlVLVlOWllVDODDWWLEXIIHWLQNLQNNXkiusaus, ruokajuomat ja kahvin
NOR-XKODOOLVXXGHW
NOR3HULQQHVHPLQDDUL
NOR/LLWWRNRNRXV

VETERAANILIIKUNTA
VETERAANILIIKUNTA
Piirin järjestämät liikuntatilaisuudet jatkuvat myös syksyllä 2020, heti koronarajoitusten tultua puretuksi. Asiasta
voit tiedustella piirin toimistosta tai vastuuhenkilöiltä
Oulunkylän kuntojumppa maanantaisin klo 10.40 – 11.30.
Ilmoittautumiset suoraan Oulunkylän Kuntoutukseen Mäkitorpantie 19, puh. (09) 728 2475.
Töölön Urheilutalon kuntojumppa Töölön Urheilutalolla (Topeliuksenkatu 41) 1.9.2020 alkaen. Jumpparyhmä
kokoontuu aina tiistaisin klo 10.00 – 11.00. Yhteyshenkilö
Pia Angerma puh. 050 370 9272.
Mäkelänrinteen allasvesijumppa torstaisin klo 10.30 –
11.00 3.9.2020 alkaen. Yhteyshenkilö Markus Ollonqvist
puh. (09) 389 3760.

VETERAANITAPAHTUMAT
VETERAANITAPAHTUMAT

Tilaisuudessa noudatetaan viranomaisten antamia ohjeita
turvavälien, suu- nenäsuojien ja käsihygienian osalta tarkasti. Ruokailun takia tilaisuuteen on ilmoittauduttava
17.9.2020 mennessä.

Ässä-Rykmentin perinnetoimikunta järjestää kunniakäynnin ja seppeleenlaskutilaisuuden Ässä-Rykmentin muistomerkillä, Ässärinteessä Alli Tryggin puistossa tiistaina
13.10.2020 klo 13.00

KUNTOUTUS
KUNTOUTUS

HENGELLISET TAPAHTUMAT
HENGELLISET
TAPAHTUMAT

Jalkahoito/hieronta
Piirin veteraanitunnuksen omaavat jäsenet saavat jalkahoidot Helsingin kaupungin, kotona asumista tukevista
palveluista palvelutarpeen kartoituksen perusteella.

Sunnuntaina 4.10.2020 klo 10.00 pidetään Maanpuolustusväen kirkkopyhä Hämeenkylän kirkossa, Auratie 3 Hämeenkylä. Ohjelmassa messu ja kirkkokahvit.
Kuljetus Mannerheimin patsaalta lähtee klo 9.00. Paluu
samaan paikkaan tilaisuuden päätyttyä. Ilmoittautuminen
piirin toimistoon 050 4414 704 viimeistään 28.9.2020

Piiri kustantaa puoliso- ja leskijäsenilleen toimintavuonna
neljä (4) jalkahoitoa tai hierontaa. Hoitolähete tilataan toimiston puh. 050 441 4704 ma – ke klo 9 – 12 (puhelinaika).
Piiri järjestää puoliso- ja leskijäsenille, joilla ei ole rintamaveteraanitunnusta viiden päivän kuntoutusloman
Oulunkylän Kuntoutuskeskuksessa 10.11. – 15.11.2020
(tiistaista – sunnuntaihin).
Majoitus on kahden hengen huoneessa (täysihoito, aamiainen, lounas, välipala, päivällinen, iltapala ja tarvittaessa
muita välipaloja). Katso erillinen ilmoitus tässä lehdessä.
Lisätietoa saa piirin sosiaalineuvoja Anni Grundströmiltä
puh 040 822 3998.
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VIRKISTYS
VIRKISTYS
Via Karelia – Runon ja rajan tie -konsertti
Viipurin Lauluveikoilla on Via Karelia -konsertti sunnuntaina 11.10. klo 15 Karjalatalolla, Käpylänkuja 1.
Konsertin teemana on oikukas Runon ja rajan tie, jota seurataan musiikin opastamana. Tutuksi tulevat Karjalan laulumaat, soivat salot ja laulua pauhaavat kosket. Karjalaisia
sävelmaisemia kuullaan muun muassa Jean Sibeliukselta,
Oskar Merikannolta ja Leevi Madetojalta. Konsertin yhteiskappaleina ovat karjalaisen tavan mukaan Karjalan

kunnailla, Karjalaisten laulu. Beethovenin juhlavuoden
kunniaksi esitetään myös
musiikkia säveltäjän tuotannosta. Konsertin kesto on noin
1 tunti. Piirillä on lippuja rajoitettu määrä hintaan 10,00
euroa. Konserttiin myydään lippuja myös tuntia ennen
ovelta hintaan 25,00 euroa, mikäli niitä on jäljellä.

Illanvietot
Illanvieton pitopaikka on koronepidemian takia muuttunut. Tilaisuudet pidetään Folkhälsanin päärakennuksessa Topeliuksenkatu 20. Vapaa sisäänpääsy, kahvitarjoilu klo 15.00 alkaen rakennuksen ravintolassa
ja klo 16.00 alkaen tilaisuudet Ossiansalissa.

Ma 5.10. klo 16.00. Kaartin Soittokunnan varusmiehet
esiintyvät
Ma 2.11. klo 16.00. Seppo Hovi ja ”Sota luo laulunsa”
Ma 7.12. klo 16.00. Perinteinen jouluohjelma ruokailuineen.
Naisten kahvihetki
Iltapäivän kahvihetki kaikille piirin naisjäsenille Kampin
palvelukeskuksessa, Salomonkatu 21 B (Mude -neuvottelutila) klo 11.30 - 13.00. Kahvin lisäksi on tietoiskuja
eri aiheista. Tapaamme aina kuukauden toisena torstaina.
Syksyn tapaamispäivät ovat 10.9., 8.10. ja 12.11.2020.
Tulevista aiheista saat tietoa tapaamisen yhteydessä tai
Pia Angermalta puh. 050 370 9272.

VANTAAN SOTAVETERAANIT RY
YHDISTYSASIAT
YHDISTYSASIAT
Muistutus 9.9.2020 pidettävästä kevätkokouksesta
(kutsu ollut edellisessä Helsingin seudun Sotaveteraanilehdessä nro 2/2020).
Yhdistyksen sääntömääräinen keväältä siirtynyt kevätkokous pidetään Koskikeskuksen seurakuntasalissa, Vernissakatu 4, Tikkurila, keskiviikkona 9.9.2020 klo 14.00.
Kahvitarjoilu klo 13-14. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 10. §:ssä määrätyt asiat kuten toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä muut
esityslistassa mainitut asiat.
Apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö tulee klo 13.30
kertomaan korona- ja muista SOTE-asioista.
Kokouskutsu syyskokoukseen
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 10.11.2020 klo 14 Myyrmäen Virtakirkossa, Rajatorpantie 8, 01600 Vantaa. Sisäänkäynti Virtatalon pääovesta Rajatorpantien puolelta. Virtakirkkoon pääsee
myös Kilterinkaaren puolelta, mutta siellä on rappusia.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 11 §:ssä
mainitut asiat kuten toimintasuunnitelma ja talousarvio
vuodelle 2021 sekä hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle. Lisäksi käsitellään Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin ja sen jäsenjärjestöjen sopimus perinneyhdistyksen perustamisesta.
Läntinen osasto
Kuukausikokoukset syyskaudella 2020 pidetään näillä
näkymin entiseen tapaan eli kuukauden toisena tiistaina.

Kokousajat ja niissä pidettävät esitelmät ja esitelmöitsijät
ovat: 8.9. Tasavallan panttivangit/Rauha Sihvonen, 13.10.
Isäni Martti Simojoki/Jaakko Simojoki, 10.11. Helsingin
Sanomat mielipidevaikuttaja/Jussi Ahlroth. Kokouspaikka on Virtakirkko, Rajatorpantie 8. Kokoukset alkavat klo
14.00. Kahvitarjoilu klo 13-14. Johtoryhmä kokoontuu
klo 12.30.
Itäinen osasto
Kuukausikokoukset syyskaudella 2020 pidetään näillä
näkymin entiseen tapaan eli kuukauden toisena keskiviikkona. Ensimmäinen kokous on 9.9. ja se on myös yhdistyksen keväältä siirtynyt kevätkokous. Seuraavat kokoukset ovat 14.10. ja 11.11. Kokouspaikka on Koskikeskus,
1. krs, Vernissakatu 4, Tikkurila. Kokoukset alkavat klo
14.00. Kahvitarjoilu klo 13 – 14. Johtoryhmä kokoontuu
tarvittaessa klo 12.30.
KUNTOUTUS
KUNTOUTUS
Vantaan kaupungin kuntoutuspalvelut tunnuksen
omaaville veteraaneille.
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 euron 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 ja Itä-Vantaalla joko edellä mainittu tai lä-
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hihoitaja Maarit Litmanen, puh. 050 318 1671. Asian voi
hoitaa myös käymällä Koivukylän terveysasemalla, Karsikkokuja 15, 01360 Vantaa.
Vantaan Sotaveteraanit ry:n kuntoutuspalvelut tunnuksettomille varsinaisille jäsenille sekä puoliso- ja leskijäsenille ovat seuraavat:
Hierontaa neljä (4) ilmaista 45 minuutin hierontakertaa
vuodessa. Kotiin tilauskustannukset (24 e/kerta) sisältyvät korvattavaan osaan. Sovittava kuntoutusvastaavan
kanssa, puh. alla.
Jalkahoitoa. Viisi (5) enintään 50 euron arvoista jalkojen
perushoitoa vuodessa ilman ikärajaa. Sovittava kuntoutusvastaavan kanssa, puh. alla.
Kuntoutusvastaavana toimii Seppo Kuokkanen,
puh. 040 525 0531.

VETERAANITUNNUKSEN OMAAVIEN
VETERAANITUNNUKSEN
OMAAVIEN
VETERAANIEN KOTONA
KOTONA ASUMISTA
VETERAANIEN
ASUMISTA
TUKEVAT PALVELUT
PALVELUT
TUKEVAT
1.11.2019 astui voimaan laki, jolla tunnuksen omaavien veteraanien kotona asumista tukevat palvelut
saatettiin samalle tasolle kuin sotainvalideilla.
Nämä palvelut ovat Valtiokonttorin rahoittamia ja kaupungin järjestämiä.
Veteraanien em. palvelut perustuvat palvelutarpeen
kartoitukseen.
Kartoituksessa selvitetään tarpeet
NRWLKRLWRRQMDWXNLSDOYHOXLKLQ
DSXYlOLQHLVLLQ
DVXPLVSDOYHOXLKLQWDLODLWRVKRLWRRQ
DVXQQRQPXXWRVW|LKLQNDLWHHWN\QQ\NVHW
RPDLVKRLGRQWXNHHQ
NXOMHWXVSDOYHOXXQ
Veteraani, mikäli palvelutarpeen kartoitusta ei osaltasi ole
tehty, pyydä sitä välittömästi.
Ota yhteyttä Länsi-Vantaalla lähihoitaja Jouni Lamminmäkeen, puh. 050 312 4538, Itä-Vantaalla joko edellä
mainittuun tai lähihoitaja Maarit Litmaseen,
puh. 050 318 1671.

MUITA
PALVELUITA
MUITA PALVELUITA
Vantaan Sotaveteraanit ry:n muita palveluita tunnuksettomille varsinaisille jäsenille sekä puoliso- ja leskijäsenille ovat:
Suursiivous (ns. kotiapuprojekti). Kaksi (2) á neljä h (4)
suursiivousta vuodessa ilman omakustannusta ja tulorajaa. Sovittava taloudenhoitajan kanssa, puh. 0400 418 083
tai tarjakaarina.nieminen@gmail.com.
Taksin käyttöoikeus. Taksia voi käyttää yhdistyksen ja
muihin veteraanitilaisuuksiin. Tämän lisäksi taksia voi
käyttää kaikkiin lähialueella järjestettäviin kiinnostaviin
tilaisuuksiin. Näistä on kuitenkin aina sovittava etukäteen
osaston puheenjohtajan kanssa. Toivomuksena on, että
käytettäisiin ryhmien tai useamman henkilön yhteismatkustamista.
Vantaan seurakuntien vapaaehtoisten Nikkaristien
ryhmä tarjoaa kertaluonteista maksutonta apua kodin
pieniin askareisiin, kuten kattolampun tai palovaroittimen
pariston vaihtoon tai taulun ripustukseen. Soita omaan
seurakuntaasi ja kerro, missä tarvitset apua.
Puhelinnumerot:
Hakunila, 050 309 8775,
Hämeenkylä (ma-pe klo 9-14) 09 830 6450,
Korso 050 322 6560,
Rekola 050 329 0361,
Tikkurila (ma, to klo 11-13) 044 422 0456,
Vantaankoski 09 830 6426.

TAPAHTUMIA
TAPAHTUMIA
04.10.2020 klo 10 Maanpuolustusväen kirkkopyhä Hämeenkylän kirkossa, Auratie 3, Hämeenkylä.
24.10.2020 pidettäväksi suunniteltu VETRESin Sinivalkoisen musiikin konsertti peruutetaan tältä vuodelta koronatilanteen takia.

Katso myös Helsingin seudun sotaveteraani-piirin tiedotukset
tästä lehdestä! Niihin kaikkiin voit osallistua.
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ESPOON SOTAVETERAANIT RY
Sosiaalijaosto
Espoon Sotaveteraanit ry:n tukimuodot 2020
Korvausanomukset Espoon Sotaveteraanit ry, Ukonvaaja 4, 02130 Espoo.
Tukimuodot ja tukiin oikeutetut
Fysikaalinen avokuntoutus: Lääkärin lähetteellä saadusta avokuntoutuksesta korvataan tunnuksen RS, RP ja
MR omaaville sotaveteraaneille käytettävissä olevan määrärahan sallimissa rajoissa. Itse maksetusta laskusta
tulee selvitä Kelan taksojen mukainen korvaus. Jäännössummasta voi tehdä korvausanomuksen ja postittaa sen
ylempänä annettuun osoitteeseen.
Ilman lääkärin lähetettä saadun avokuntoutuslaskun loppusummasta vähennetään oletettua Kela-korvausta
10 %:ia.
Taksikulujen osittainen korvaus: Tunnuksen omaavat veteraanit voivat saada välttämättömien taksikulujen
osittaista korvausta kuittia vastaan. Korvausta voi saada esimerkiksi KELA-korvattavien matkojen omavastuuosuudesta.
Lääke- ja sairaalamaksukorvaukset: Tarkoitukseen on varattu määräraha, mikä marras-joulukuussa 2020
jaetaan niiden RS, RP ja MR veteraanijäsenten kesken, joille Kansaneläkelaitos ilmoittaa kirjeellään vuoden 2020
aikana lääkkeistä maksetun omavastuun täyttyneen. Sairaalamaksuja korvataan harkinnan mukaan bruttotulon
ollessa enintään 1.500 €/kk.
Merkitkää pankkitilinne numero korvaushakemuksiinne!
Puolisojäsenet (PJ): saavat 4 kpl/vuosi 50 €:n arvoisia maksusitoumuksia käytettäväksi jalkahoitoihin tai hierontoihin.
Puolisoleskijäsenet (PLJ): saavat 10 kpl/vuosi 50 €: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 2020
Huomioithan, että näitä palveluja koskevia kysymyksiä ei hoideta yhdistyksen kautta!
Seniorineuvonta ja palveluohjaus, veteraanipalvelut, PL 2308, 02070 ESPOON KAUPUNKI
puh. (09) 8164 2380, ma – to klo 9.00 – 15.00
.XQWRXWXVKDNHPXVMDOLVlWLHWRMDKWWSZZZHVSRRÀÀ),6HQLRULW9HWHUDDQLSDOYHOXW
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. OmaishoitaMDQI\VLRWHUDSLDYLLVLNHUWDDYXRGHVVD
Kotihoitopalvelut: Rintamaveteraanien kuntoutuksesta annettu laki muuttui 1.11.2019. Palveluiden
saaminen edellyttää palvelutarpeen kartoitusta. Lisätietoja arkisin puh. (09) 816 33 333 klo 9.00 – 15.00
tai piirin sosiaalineuvoja Anni Grundström puh. 040 822 3998.
Muista merkitä veteraanipalveluun lähetettäviin alkuperäisiin kuitteihin nimesi, osoitteesi ja pankkitilisi numero. Määräpäivä hakemusten ja kuluvan vuoden kuittien (jalkahoito ja silmälasit) palauttamisessa on
31.12.2020.
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ESPOON SOTAVETERAANIT RY
Ukonvaaja 4, 02130 ESPOO
4HHUHU[HP[VYZ[HPRSV W\O 
espoon.sotaveteraanit@luukku.com
^^^LZWVVUZV[H]L[LYHHUP[Ä

Säännölliset jäsentapaamiset eivät
ole toistaiseksi
mahdollisia palvelukeskuksissa
korona -tilanteen
vuoksi.

Puheenjohtaja Hannu
Viitanen kävi 3.7. onnittelemassa 100-vuotiasta
Sirkka Meriläistä.
Espoon Sotaveteraanit ry
onnittelee myös 3.7.
100 vuotta täyttänyttä
Paavo Kotilaista.

Matti Kaltokari, oikealla, vastaanotti Palstarinteen virkistyspäiväläiset.
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Palstarinteen virkistyspäivään osallistujat.

Hanuristi säesti Palstarinteellä laulutuokiossa.
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PÄHKINÖIDEN
RATKAISUA

Vänrikki Mielosen probleema
Koronaepidemian aiheuttamien rajoitusten johdosta, minulla on ollut hyvää aikaa järjestellä
tavaroitani. Käteeni osui pöytäliput, josta laatta
oli irronnut. En muista mitkä lippuja telineessä
on?
Hyvät veteraanisisaret ja -veljet. Osaatteko
7HDXWWDDPLQXDPLWlOLSSXMDNXYDVVDRQ"

Vastaukset
Lähetä ratkaisusi tämän numeron tehtäviin piirin toimistoon 20.9.2020 mennessä, osoitteella
Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri, Mannerheimintie 93 A, 00270 Helsinki. Arvomme oikein vastanneiden kesken lahjakortit.

Voittajat
Onnetar suosi lehdessä 2/2020 olleiden pähkiQ|LGHQRVDOWD6XGRNXVVD+HOND.XUNHDMD0LHlosen osalta Jarno Hirvaa. Kuva oli Marsalkka
Mannerheimin ratsastajapatsaan paljastustiaisuudesta 4.6.1960.
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Senioripalvelutalo Villa Ensi
tarjoaa tuettua ja turvallista
asumismukavuutta keskellä
kauneinta Helsinkiä.
Voit asua meillä myös
tilapäisesti esim. oman
asuntosi putkiremontin ajan.
Soita meille ja kysy lisää!
Palvelemme myös ruotsin
kielellä!
Fabienne Voullieme

Personal Fysio

Puh. 010 338 8260 tai
WRLPLVWR#YLOODHQVLÀ
Merikatu 23, 00150 Hki
www.villaensi

USTUSK
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Caloniuksenkatu 7 B 21, 00100 Hki
Puh. 040-536 5409
www.personalfysio.com
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SÄÄTIÖ
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LOTTAMUSEO
KUNTOUTUSTA
VUOKRA-ASUNTOJA
AVUSTUSTOIMINTAA

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

www.lottamuseo.fi

AUS-Sähkö Oy
Kirvestie 29, 00760 Helsinki
Puh. 0400-502 498

TT-Fysio Oy
Tyynenmerenkatu 3, 00220 Helsinki
Puh. 010 2292510

Pääkaupunkiseudun
Hissikeskus

Asianajotoimisto Railas Oy
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Muistilista maskin käyttöön

2VRLPSLLYPSHPZPHTHZRLQHQV[[HS`Kp[RHZ]VPSSLZP
sopivan mallin, jonka läpi pystyt hengittämään.
=HYHHRp`[[ZPUPPUTVU[HTHZRPHR\PUWpP]pU
aikana tarvitset.
=HYHHT\RHHURpZPO\\OKLW\SSVQH[HY]P[[HLZZH
ylimääräisiä maskeja vaihtoa varten.
(ZL[HTHZRPRHZ]VPSSLO`]PZZpHQVPULUULUSPPRLUnevälineeseen nousemista.
7LZL[HPKLZPUÄVPRpKL[LUULUR\PUHZL[H[\\KLU
tai puhtaan maskin.
=HYTPZ[HL[[pTHZRPHZL[[\\[PP]PZ[PRHZ]VPSSLQH
peittää suun, nenän ja leuan.

fSpRVZRLTHZRPPU[HPZPPYYpZP[pSL\HUHSSL[HP
otsalle käytön aikana.
1VZRVZRL[THZRPHRp`[UHPRHUHWLZL[HPKLZPUÄVPRp[LZPLUULURVZRLTPZ[HQHZLUQpSRLLU
fSpHZL[HRp`[L[[`pTHZRPH\\KLSSLLURHZ]VPSSL
=HPOKHTHZRP\\[LLUQVZZLRVZ[\\[HPSPRHHU[\\
7VPZ[HTHZRPW\OKPZ[L[\PURpZPU[HY[[\THSSHZLU
UH\OVPZ[HfSpRVZRLTHZRPU\SRVWPU[HHUZP[p
poistaessa.
3HP[HRLY[HRp`[[PULUTHZRPZ\VYHHUQp[LHZ[PHHU
käytön jälkeen tai uudelleen käytettävä kangasmaski muovipussiin tai suoraan pesukoneeseen.
7LZL[HPKLZPUÄVPRpKL[THZRPUWVPZ[HTPZLU
jälkeen.
7LZLRHUNHZTHZRPHZ[LLUWLZ\VOQLSTHSSHHPUH
käytön jälkeen tai keitä sitä viisi minuuttia vedessä, johon on lisätty hieman pesuainetta. Huuhtele
maski ja kuivata se paikassa, jossa on raitis ilma.
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