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Kansikuva:
Puolustusvoimien lippujuhlanpäivän paraatissa oli veteraanien lippulinna. Lippulinnaa
johti Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin hallituksen jäsen
Marja-Leena Pihlajamaa.
Kuva Puolustusvoimat.

Helsingin Seudun
Sotaveteraanipiiristä
Sotien 1939 – 1945
Pääkaupunkiseudun
perinneyhdistykseksi.
Helsingin sotaveteraanipiiri perustettiin 21.6.1965. Tällä nimellä se toimi
noin kolmekymmentä vuotta, aina vuoteen 1995, jolloin Espoon ja Vantaan
sotaveteraaniyhdistysten liityttyä piiriin nimi vaihtui muotoon Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry.
Piirin ja jäsenyhdistysten toiminta on ollut kuluneen runsaan 55 vuoden aikana todella monipuolista ja tuloksellista; veteraani- ja palvelutalojen rakennuttamisesta kuntoutukseen, rahankeräyksestä isänmaallisiin juhliin ja kirkkotilaisuusiin, ystäväpalvelusta ja edunvalvonnasta virkistystoimintaan jne.
Suurimmillaan piirin ja jäsenyhdistysten jäsenmäärä oli 1990-luvun puolivälissä, jolloin piirissä oli 12 jäsenyhdistystä ja jäseniä lähes kymmenentuhatta.
2000-lukua on leimannut jäsenmäärän pienentyminen. Kahden viime vuoden aikana poistuma on ollut voimakasta. Tänä kesänä piirin jäsenmäärä
painui alle 800. Rintamatunnuksen omaavia heistä oli 350. Ensi kesänä jäsenmäärä painuu alle 500 ja tunnuksen omaavien määrä alle 200. Jäsenyhdistyksiäkin on enää kaksi, Espoon Sotaveteraanit ja Vantaan Sotaveteraanit.
Jäsenistön ikääntymisen myötä myös toiminta ja tapahtumien määrä on vähentynyt. Koko veteraanitoiminnan elinkaari on umpeutumassa.
Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin johdolla on pääkaupunkiseudulla
yhteistyössä muiden veteraanijärjestöjen kanssa suunniteltu perinneaikaan
siirtymistä. Perinneajan suunnittelussa on alusta saakka korostettu tukityötä
ja sitä palvelevaa edunvalvontaa tärkeimmäksi tehtäväksi.
Kevään vuosikokouksessa esiteltiin suunnitelma, miten Helsingin Seudun
Sotaveteraanipiiri muuntuu 1.1.2023 Sotien 1939 – 1945 Pääkaupunkiseudun
perinneyhdistykseksi. Espoon Sotaveteraanit ry ja Vantaan Sotaveteraanit ry
tulevat perinnetoimintaan mukaan omien vuosikokouspäätösten mukaisesti.
Tavoitteena on saada kaikki pääkaupunkiseudun veteraanijärjestöt mukaan
perinneyhdistykseen.
Päätökset tehdään piirin ylimääräisessä vuosikokouksessa 19.10.2022.
Siirtyminen perinneorganisaatioksi halutaan tehdä vielä sotaveteraanijäsenten hyväksynnällä. Toivon mahdollisimman monen jäsenen osallistuvan
kokoukseen.
Tukityön jatkuvuudesta ei siis tarvitse olla huolissaan. Perinneyhdistyksen säännöissä, kuten nykyisissä piirin säännöissä, yhdistyksen keskeisenä
tehtävänä on veteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä tukitoiminta
ja edunvalvonta. Marraskuussa 2019 voimaan tullut kuntoutuslain muutos
toi pysyvän parannuksen rintamaveteraanien kotipalveluihin. Tukitoiminta
jatkuu nykyiseen malliin ja tuttujen henkilöiden toimesta.
Veteraaneista, heidän puolisoistaan ja leskistään pidetään huolta niin
pitkään kuin on tarve.
Rauno Loukkola
Toiminnanjohtaja
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Piirissä tapahtunutta

Kaatuneitten muistopäivää vietettiin sunnuntaina 15.5.2022 Hietaniemen sankarihautausmaalla. Veteraani- ja maanpuolustusjärjestöjen seppeleen laskivat Sotilaskotiliiton, Vapaussodan Invalidien muistosäätiön ja Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin edustajat. Seppelettä
kantamassa piirin puheenjohtaja Vesa Sundqvist. Kuva Puolustusvoimat.

Muistopäivänä Malmin hautausmaan Pro Patria -muistomerkille seppeleen laskivat Helsingin
seurakuntayhtymä, Helsingin varuskunta ja Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin seppeleen
laskivat hallituksen jäsenet sotaveteraani Veikko Ilmasti ja Heidi Aho.
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Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen Kaatuneitten muistopäivän konsertissa esiintyivät Helsingin
Naispoliisilaulajat ja Helsingin Poliisilaulajat sekakuorona sekä erikseen nais- ja mieskuoroina.

Tammenlehvän Perinneliiton ja Kaatuneiden muistosäätiön vuoden 2022 veteraanien perinnetyön yhteisöpalkinnon sai koillishelsinkiläinen Partiolippukunta Maahiset ry. Itsenäisyyspäivän
alla 1970 lippukunta otti vastuulleen Malmin hautausmaan sankarihautojen itsenäisyyspäivän kynttilävalaistuksen. Vuoden 2021 itsenäisyyspäivä oli siten 51. vuosi, jolloin partiolaiset
kävivät sytyttämässä kynttilät. Piirin puheenjohtaja Vesa Sundqvist luovutti kunniakirjan ja
tunnustuspalkinnon partiolippukunnan johtajalle Elina Jalolle.
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Helsingin kaupungin nuorisoneuvoston edustajia kävi toukokuussa tutustumassa veteraanien perinnetyöhön. Perinneyhteyshenkilö Petteri Rokka esitteli piirin suunnitelmia. Kuvassa
Petteri Rokan lisäksi nuorisoneuvoston edustajat Nella Salminen ja Rasmus Suonio.

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen EteläSuomen piiri järjesti
yhteistyökumppaneittensa kanssa 20 - 21.5.
Helsingin Rautatientorilla vapaaehtoisen
maanpuolustus ja kokonaisturvallisuustapahtuman ”Nuku rauhassa”.
Veteraanijärjestöt olivat
mukana yhdellä infopisteellä. Veteraanivastuun Riitta Suoanttila ja
Helsinki-Vantaan veteraanikeräysalueen piiripäällikkö Viljo Lehtonen
työn touhussa.
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Suomen Tukholman suurlähetystössä järjestettiin 7.6.2022 arvokas huomionosoitustilaisuus.
Purkautuneen Sotaveteraaniliiton Ruotsin piirin aktiivisia veteraanityöntekijöitä huomioitiin
Sotaveteraaniliiton ansiomerkeillä

Uudenmaan Aluetoimisto, purseri Kalevi Rönnqvist ja Finnairin lentävähenkilöstö järjestivät
Uudenmaan alueen veteraaneille, heidän puolisoilleen ja leskilleen viihteellisen rosvopaistitapahtuman kesäkuussa Espoossa. Vielä nousi kepeästi veteraanin jalka valssin tahdissa.
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Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Etelä-Suomen piiri järjesti kesäkuussa perinteisen
”Keskiyön marssitapahtuman”. Marssireittejä oli eri pituisia alkaen 10 km. Tänä vuonna
marssijoita oli sanonnan mukaisesti ”vauvasta vaariin” nuorimman marssijan ollessa 6 kk ja
vanhin oli sota- ja marssiveteraani Yrjö Saraste, 99 v.

Piirin puheenjohtaja Vesa Sundqvist kutsui edeltäjänsä vierailulle. Lounaan ohella keskusteltiin kuluneista vuosista ja erityisesti piirin muuntumisesta perinneyhdistykseksi. Kuvassa
vasemmalta Vesa Sundqvist (pj vuodesta 2022), Erkki Merikallio (pj 2012 – 2016), Juhani
Pesonen (pj 2009 – 2012) ja Pertti Laatikainen (pj 2016 – 2022).
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Veteraanijärjestöt ovat pitkään palkinneet kotiutuvia varusmiehiä. Rautasormuksella palkitaan varusmies, joka palveluksessa on osittanut olevansa ”Yhteisöllisyyden ylläpitäjä”.
Vantaan Sotaveteraanien puheenjohtaja Matti Passi ja sotaveteraani Kaarlo Martikainen
palkitsivat kesäkuussa korpraali Jami Laasion. Kuva Puolustusvoimat.

Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien Perinnekillan kunniakäynti killan muistopaadella Taivaskalliolla 25.8.2022. Kuvassa vasemmalta killan varapuheenjohtaja Juhani Kivelä, puheenjohtaja Hannu Saloniemi, Suomen lipulla Pekka Saloranta, killan lipulla Olli Sorvettula ja paaden vartijoina Jarmo Korhonen ja Pekka Saloranta. Kuva Timo Saloniemi.
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Sotaveteraaniliiton
XXX Liittopäivää vietettiin tänä vuonna
Tampereen Torni-hotellissa.
”Vesi virtaa alla roudan maan.
Nosta salkoon lippu valkoinen.
Piirrä pilveen risti sininen.
Se on kalleinta mitä meillä on.
Se on vapaa itsenäinen Isänmaa”.
Kaija Uuksulainen

Ilmavoimien soittokunta ja Marsalkan hopeatorvet.
Kuvat Ariela Säkkinen.
Sotaveteraaniliiton joka toinen vuosi järjestettävä liittopäivä kokosi tänä
vuonna veteraanityöntekijät Tampereelle. Toista sataa osallistujaa saivat
nauttia monipuolisesta juhlasta. Ilmavoimien soittokunta, Pirkan-pojat
kuoro sekä tenori Tero Harjuniemi
vastasivat musiikista. Erityisesti jäi
mieleen näyttelijä, lausuja Ahti Jokisen väkevä esiintyminen.
Liittopäivän yhteydessä järjestetty
liittokokous valitsi liiton puheenjohtajiston seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Hallituksen puheenjohtajaksi
valittiin yksimielisesti lehdistöneuvos
Erkki Heikkinen ja valtuuston puheenjohtajaksi emeritusarkkipiispa
Jukka Paarma.
Liittokokouksessa on myös kutsuttu muutama ansioitunut sotaveteraani liiton kunniajäseniksi. Tänä
vuonna kunnian saivat Helsingin
Seudun Sotaveteraanipiirin aktiiviset sotaveteraanit Erkki Merikallio ja
Kaija Uuksulainen. Merikallion esty-
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neenä ollessa Kaija Uuksulainen piti
molempien puolesta kiitospuheenvuoron, jossa toivoi, etteivät jälkipolvet unohtaisi veteraanisukupolven
uhrauksia.

Ahti Jokinen tunnelmoimassa.

Liiton puheenjohtaja Erkki Heikkinen luovutti vastavalitulle
kunniajäsenen Kaija Uuksulaiselle kunniakirjan.

Sotaveteraaniliiton uudet kunniajäsenet

Sotaveteraani Erkki Merikallio

Erkki Merikallio oli syyskuussa 1943 kutsunnoissa
17-vuotiaana. Alkuvuodesta 1944 Merikallio aloitti
palveluksen Jalkaväen Koulutuskeskuksessa. Lyhyen koulutusjakson jälkeen hänet määrättiin Jalkaväkirykmentti 58:aan. Kesällä 1944 Merikallio osallistui
JR 58 joukoissa Kannaksen viivytystaisteluihin, mm.
Uusikirkolla, Yläsommeessa ja Viipurissa. Merikallio kotiutettiin lokakuussa 1944. Hän suoritti vielä
varusmiespalveluksensa 1946–1947.
Merikalliolla on pitkä ja tuloksellinen ura veteraaniasioissa eri luottamustehtävissä. Hän liittyi Helsingin Sotaveteraanit ry:n jäseneksi 1995. Yhdistyksen
puheenjohtajana hän oli 2005–2013. Helsingin
Seudun Sotaveteraanipiirin hallituksen jäsen Erkki oli 2001–2016 ja piirin puheenjohtajana vuodet
2012–2016. Lisäksi Erkillä oli luottamustehtäviä
Sotaveteraaniliiton hallinnossa. Erkki Merikallio on
lisäksi antanut lukemattomia haastatteluja eri
medioille.

Sotaveteraani Kaija Uuksulainen

Kaija Uuksulainen antoi lottalupauksensa Viipurin
varuskuntakirkossa maaliskuussa 1944 heti täytettyään 17 vuotta. Hän sai komennuksen muonituslotaksi Viipurin evakuoimisesikuntaan. Kesäkuun
lopulla tilanne Viipurissa oli kaoottinen. Vihollinen oli
vallannut jo osan kaupunkia ja Kaijakin joutui lähes
silmätysten vihollissotilaiden kanssa. Lotat evakuoitiin Lappeenrantaan viime hetkellä, ennen vihollisen
vallattua koko kaupungin. Syksyllä 1944 Kaija sai
vielä komennuksen pohjoiseen Lapin sotaan, jossa
hän toimi kanttiinilottana.
Uuksulaisella on todella pitkä, monipuolinen ja
ansiokas veteraanityön tausta. Hän liittyi Itä-Helsingin Sotaveteraanien jäseneksi 1990. Yhdistyksen
naisjaoston varapuheenjohtajana hän oli 1991–1994
ja puheenjohtajana 1995–2013. Saman ajan hän
oli myös yhdistyksen hallituksen jäsen. Helsingin
Seudun Sotaveteraanipiirin naistoimikunnan puheenjohtajana Kaija toimi 2002–2013. Sotaveteraanipiirin hallituksen jäsenenä hän toimi 2002– 2019 ja
Sotaveteraaniliiton Naisjärjestön keskustoimikunnan
jäsenenä 2002–2014. Kaija Uuksulainen toimi myös
Sotaveteraaniliiton valtuuston varapuheenjohtajana
sekä Sosiaali- ja terveysministeriön alaisen Rintamaveteraaniasian neuvottelukunnan jäsenenä.
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Kaija tyytyväisenä kotisohvallaan kesällä 2022. Seinällä
isän maalaamia tauluja ja
vierellä isokorollinen kotitossuja.

Pikkulottana
Helsingistä
Äänislinnaan
Kaija Swanljung avaa kauniin kotinsa oven iloisena ja pirteänä kesäisenä
aamuna Oulunkylän Veteraanitalossa. Ulkona avautuu kaunis kallioinen
metsämaisema, jossa on mukava seurata mm. päiväkotiryhmien leikkejä.
Veteraanitalon asukkaista Kaija on
ainoa naisveteraani. Miespuolisia veteraaneja on enää kaksi ja naisleskiä
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kolme. Ystävät, naapurit ja tuttavat
ovat vuosien vieriessä harventuneet.
Kaija viihtyy mainiosti Oulunkylässä. Pitkät koronavuodetkin ovat
sujuneet ilman suurempia vaikeuksia.
Kaijan aika menee hyvin mm. värikkäitä kotitossuja neuloessa. Niitä on
syntynyt jo useita kymmeniä pareja.
Kaija lahjoittaa niitä sukulaisille ja tu-

tuille. Aika menee myös askarrellessa
erilaisia onnittelukortteja. Taiteelliset kykynsä Kaija epäilee perineensä isältään, insinööri Vilho Osolalta.
Tämä oli taiteellinen ja maalasi paljon
omaksi ilokseen, Hänen töitään on
nyt niin Kaijan seinällä kuin monella
sukulaisellakin.
Oulunkylän talon veteraaniasukkaat tapaavat toisiaan säännöllisesti
talon kerhohuoneessa. Sotaveteraaniliiton entisen sosiaalineuvojan, meidän kaikkien tuntevan Anni Grundströmin vetämät kahvihetket kokoavat
naapurit säännöllisesti yhteen. Kaija
kuuluu myös neljän hengen canastakerhoon, joka on kokoontunut säännöllisesti jo toistakymmentä vuotta.
Talossa pelataan myös bingoa ja asukkaiden syntymäpäiviä juhlistetaan
aina yhdessä. Tämän vuoden helmikuussa juhlistettiin myös Kaija Swanljungin 95-vuotispäivää.
Kaija Swanljung jäi leskeksi jo kauan sitten. Hän tapasi miehensä Paul
Swanljungin aikoinaan Hietaniemen
uimarannalla heti sodan jälkeen v.
1946. Heidät vihittiin v. 1947 ja he
saivat neljä lasta, kaksi tyttöä ja kaksi
poikaa. Lastenlapsia on viisi, samoin
lastenlastenlapsia. Molemmat pojat
asuvat Helsingissä. Toinen poika Ari
asuu äitinsä naapuritalossa ja he tapaavatkin päivittäin. Kauppa-asiat
hoituvat helposti ja usein he iltaisin
katsovat mm. yhdessä televisiota. Tyttäret asuvat hieman kauempana.

Talvisotaa paossa Vihdissä

Kaijalla on muistissaan kirkkaana sotavuodet Helsingissä. Hän asui lapsena ja nuorena eteläisessä Helsingissä
Kalevankadulla ja muistaa ensimmäisen kosketuksensa Talvisotaan. Sodan
syttyessä pommit putosivat Hietalahdenkadulle. Hän, silloin 12-vuotias
koulutyttö, lähti kiireen vilkkaa mummunsa kanssa pommisuojaan, josta
heidät vietiin Linja-autoasemalle ja

bussilla Nummelaan ja siellä Työväentalolle. He olivat joutuneet lähtemään
Helsingistä Kaijan äidin tietämättä eivätkä saaneet yhteyttä häneen useampaan päivään. Lopulta Nummelasta
lähetetty kirje saapui kotiin ja näin äiti
sai tiedon siitä, että he ovat mummun
kanssa turvassa,
Kaija oli koko Talvisodan Vihdin
Otalammella vanhempiensa tuttavien
luona. Siellä hän asui maalaistalossa,
jossa hän oppi lypsämään, hakkaamaan puita ja tekemään muita maataloustöitä. Talossa oli kaksi naimatonta tytärtä, joita toinen oli agronomi.
Kaikki perheen saama apu maatalouden töihin oli tervetullutta.
Talvisodan jälkeen maaliskuussa
1940 Kaija palasi taas Tehtaanpuiston
yhteiskouluun, joka jatkuikin normaalisti Jatkosotaan asti.
Kaijalla oli kaksi sisarta, jotka olivat
9 ja 10 vuotta vanhempia kuin nuorimmainen Kaija. Kaijan äiti oli kas-

vattanut tyttäret itsenäisiksi isän sairastuttua jo Kaijan ollessa pikkutyttö
ja äidin joutuessa yksin huolehtimaan
perheen toimeentulosta. Toinen sisarista oli koko sodan ajan lottakomennuksella. Sodan jälkeen hän muutti
Norjaan, jossa avioitui. Toinen sisar
meni naimisiin keravalaisen maanviljelijän kanssa. Tässä maalaistalossa
Kaija myös usein vieraili ja perheen
lapset olivat toisilleen läheisiä.

Välirauhan aikana lottalähetiksi

Kesällä 1941 Kaija vietti kesää Porvoon saaristossa Emsalössä ystäväperheen luona. Sinne hän sai Jatkosodan
sytyttyä kirjeen, jossa oli kutsu tehtäviin pikkulottana. Hänen tehtävänsä
oli kuljettaa lottajärjestön kirjeitä Korkeavuorenkadulta Munkkiniemeen.
Matka tehtiin raitiovaunulla. Tämä
komennus kesti kesän 1941, kunnes
koulu jatkui taas syyskuussa.

Kesällä 1942 Kaija sai määräyksen
siirtyä Helsinkiin ja Suomenlinnaan
muonittajan avuksi. Myöhemmin samana kesänä hän ja muut pikkulotat
siirrettiin ilmavalvontatehtäviin Ilmavalvontakeskukseen. Pikkulotat asuivat poliisikoululla ja toimivat salaisessa ”montussa” Suomenlinnan vallien
sisällä.

Äänislinnaan lottatehtäviin

Vuodenvaihteessa 1942-1943 Kaija
oli Mäkiluodon linnakkeella joululomansa ajan. Keväällä 1943 koululaiset
saivat komennuksen Äänislinnaan eli
nykyiseen Petroskoihin. Kaija muistaa
pitkän, parin vuorokauden mittaisen
junamatkan, jonka aikana maisemat
muuttuivat matkan edetessä. Juna oli
täynnä lomalta palaavia sotilaita. Monet miehistä olivat nauttineet reippaasti alkoholia ennen paluumatkaa
ja olivat krapulassa. Tästä huolimatta
he olivat hyvin ystävällisiä ja kohtelivat pikkulottia kunnioittavasti. Äänislinnaa lähestyttäessä huomasi, että
alueella oli käyty kovia taisteluita.
Vain muutama puu oli pysynyt pystyssä. Äänislinna oli sotatoimialuetta
ja pikkulotillekin annettiin tuntolevyt.
Äänislinnassa pikkulotat asuivat lottien hallinnoimassa maalaistalossa ja
siellä ruokavarastossa. Kaija ja muut
pikkulotat tekivät kaukopartiomiesten eväspaketteja. Eväspaketteihin
laitettiin Koskenlaskija-juustoa, omenamarmeladia, näkkileipää, teetä ja
sokeria. Tytöt tekivät myös maatöitä
lottien hallinnoimalla maatilalla.
Äänislinnassa sijaitsevalla maatilalla pikkulottien turvallisuudesta
huolehti kaksi miestä. Eräänä päivänä
nämä miehet eivät jostain syystä olleetkaan paikalla ja tytöt löysivät ruokavarastoon mennessään sieltä kaksi
venäläistä sotilasta, jotka etsivät ruokaa. Tytöt eivät tästä pelästyneet vaan
tarjosivat venäläisille teetä. Nämä
olivat tästä hyvin kiitollisia ja lähtivät
sitten nopeasti jatkamaan matkaansa.

Otto Wille Kuusisen entisellä
huvilalla lomailemassa

Kaijan maalaama taulu.

Kaija Swanljung muistelee, kuinka
pikkulotat kuljetettiin kerran Äänislinnan komennuksen aikana rämisevällä kuorma-auton lavalla n. 30
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Otto Wille Kuusisen huvila.

km:n päähän Uksjärvelle muutaman
päivän lomalle. Huhu kertoi, että lomapaikkana ollut komea huvila oli
ollut aiemmin Otto Ville Kuusisen
kesä-paikka.

Työelämässä Yleisradiossa ja
Helsingin yliopistossa

Jo sodan loppuvaiheessa koulua vielä
käydessään v. arkkailijana. Hän meni
naimisiin vuonna 1947 urheilutoimittajana toimineen miehensä kanssa, ja sen ajan tapaan jäi kotiin hoitamaan lapsiaan. Ennen vuoden 1952
Olympialaisia hänet kutsuttiin jälleen
Yleen, jossa hänet koulutettiin ulkomaisten selostajien teknisiksi avustajiksi. Hän toimikin Olympialaisissa
Unkarin joukkueen avustajana.
1950-luvulla Kaija aika ajoin toimi
tutkimusapulaisena hankkeessa, jossa
tutkittiin äidinmaidon ominaisuuksia
lääketieteellisiä tutkimuksia varten.
Tämän jälkeen hän siirtyi Helsingin
yliopistoon laborantiksi serobakterologian laitokselle. Siellä hän toimi
myös lääketieteellisten laitosten työsuojeluvaltuutettuna ja luottamusmiehenä. Eläkkeelle hän jäi 60-vuotiaana
laboratoriomestarina Meilahden sairaalasta v. 1987.
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Kaija, vasemmalla, Suomenlinnassa muonittajan apulaisena.

Lotat viettämässä vapaa-aikaa Uksjärvellä.

Uskoa Suomen nuorisoon

Viime aikojen maailmanpoliittisista
mullistuksista huolimatta Kaija katsoo luottavaisena tulevaisuuteen. Hänen mielestään suomalaiset nuoret
ovat valveutuneita ja maanpuolustushenkisiä. Hän uskoo, että kansa ja sen
nuoret ovat valmiina tarpeen vaatiessa taistelemaan ja uhrautumaan isänmaan puolesta. Aivan niin kuin hänenkin sukupolvensa on tehnyt.
Parituntinen Kaija Swanljungin
seurassa menee nopeasti kahvikupposen, itse paistettujen leivonnaisten
ja monenlaisen muistelun merkeissä. Kaijan elämänilo, terävä äly, hyvä
muisti ja tyytyväisyys tähän päivään
ilahduttavat kävijääkin. Kaija vilkuttaa iloisena ovella ja läksiäiseksi tämän jutun kirjoittajakin saa mukaansa lämmittävät tossut.

Äänislinnassa lottana. Kaija ylärivissä keskellä.

Heidi Aho
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Mitalisadetta piirin
Ruotsin kerhossa

Suurlähettiläs Maimo Henriksson kunnioitti tilaisuutta
läsnäolollaan.
Suomen Tukholman suurlähetystössä
järjestettiin 7.6.2022 arvokas juhlatilaisuus, jossa palkittiin ja kiitettiin aktiivisia veteraanityöntekijöitä. Suomen
Sotaveteraaniliiton Ruotsin piiri on
toiminut vuodesta 1969 lähtien useilla paikkakunnilla omien paikallisten
yhdistysten toimesta. Piirin toiminta
lakkautettiin vuoden vaihteessa. Tämän vuoden alusta osa jäsenistä siirtyi
Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin
Ruotsin kerhon jäseniksi. NyköpingOxelösundissa aloittaa syksyllä perinneyhdistys. Tämä on tarkoitettu kaikille Ruotsissa asuville sotaveteraanien
perinteistä kiinnostuneille. Eli työ jatkuu kuten Suomessakin, perinnetyönä.
Suurlähetystön edustustiloissa järjestetyn juhlan avasi Suomen Ruotsin suurlähettiläs Maimo Henriksson. –Kun elämme poikkeuksellisia ja
dramaattisia aikoja, niin muistamme
Suomen veteraaneja entistäkin enemmän. Muistamme veteraanien yhdis-
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tysten lisäksi myös heidän jälkeläisiään, Henriksson sanoi.
Avajaispuheessaan suurlähettiläs
nosti esille erityisesti ajankohtaisen
Ukrainan sodan sekä sotilasliitto Naton. Puheessaan hän muistutti, että
elämme historiallisia hetkiä. –Meillä on sota lähialueillamme ja hyvin
monelle suomalaiselle tämä sota menee ihon alle, sillä olemme kokeneet
vastaavan. Henriksson jatkoi, että on
nähtävillä yhtäläisyyksiä nykyisen Venäjän toiminnan ja entisen Neuvostoliiton toiminnan välillä.
Piirihallituksen jäsen Petteri Rokka
jakoi huomionosoitukset. Hän kiitti
palkittuja ja yhdistyksen jäseniä arvokkaasta työstä isänmaan puolesta.
Yhdessä teemme työtä rauhan eteen.
Aika käy vähiin ja veteraanit käyvät
vähiin. On aika kiittää tehdystä työstä.
Veteraanisukupolvi on jättänyt meille
perinnön vaalittavaksi.

Sotaveteraaniliiton Kultaisella ansioristillä palkittiin vasemmalta lukien Pirkko Sinkkonen, Marketta Kivisaari ja Kurt
Antskog. Kurt Anskog ehti siirtyä ajasta ikuisuuteen ja hänen
ansioristin vastaanotti leski Ulla Eleonora Antskog.

Kultaisen ansiomerkin saivat: Taisto Kämäräinen, Liisa Laajala, Matti Nokelainen, Viena
Nokelainen, Eila Säkkilä, Liisa Säkkinen, Leena Tuomola, Aimo Vaunuveräjä, Maija Vikman ja
hopeisen ansiomerkin saivat Tapio Kantokoski ja Anneli Mononen.

Sotaveteraaniliiton ansioristillä palkittiin Markku Lötjönen, Arttu Paananen, Väinö Pulkkinen,
Simo Sinkkonen, Juhani Vikman. Sotaveteraaniliiton mitalin sai Sulo Väisänen.
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Kaatuneiden muistopäivän konsertti

Itä-Uudenmaan poliisipäällikkö toivotti kirkkoväen
tervetulleiksi.

Ilkka Koskimäki toivotti konserttiväen tervetulleiksi.
– Itä-Uudenmaan poliisilaitos haluaa tällä konsertilla kunnioittaa kaikkein kalleimman uhrauksen antaneita
sankarivainajia. Samalla kiitämme teitä, jotka vielä olette keskuudessamme.
Me kiitämme teitä sota-ajan sukupolvia arvokkaasta perinnöstä ja isänmaasta. Meidän vuoro on nyt huolehtia siitä, että Suomi pysyy vapaana ja
turvallisena valtiona.
Konsertissa esiintyivät Helsingin
Naispoliisilaulajat ja Helsingin Poliisilaulajat sekakuorona sekä erikseen
nais- ja mieskuoroina. Kuoroja johti
Anna-Elina Norjanen. Laulujen lomassa kuultiin Kurt Kokon lukemana kirjeitä rintamalta. Isänmaallinen
ohjelmisto kuvasti hyvin eri tilanteita
ja tuntoja sodan alkuajoista tähän päivään. Konsertti oli todella korkeatasoinen ja koskettava. Yleisön joukossa
taidettiin muutamassa silmäkulmassa
havaita kyyneleitäkin.
Itä-Uudenmaan poliisilaitos ohjasi
konserttituoton veteraanijärjestöille.
Veteraanien lämmin kiitis järjestäjille
ja esiintyjille. Toivottavasti tapaamme
ensi vuonna.

Itä-Uudenmaan poliisilaitos järjesti
sunnuntaina 15.5.2022 Kaatuneiden
muistopäivän konsertin -Isänmaalle,
Pyhän Laurin kirkossa. Sää oli aurinkoisen kaunis ja kirkko täyttyi hyvissä ajoin kuulijoista. Konserttiväkeä

oli vastaanottamassa ratsupoliisit.
”Vastaanottajat” saivat suuren suosion, sillä lähes jokainen saapuja kävi
kuvauttamassa itsensä ratsupoliisien
kanssa.
Itä-Uudenmaan
poliisipäällikkö

Ratsut odottivat konserttia
rauhallisena.

Kuoronjohtaja Anna-Elina Norjanen oli virittänyt kuorot
erinomaiseen vireeseen.
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Vapauden Hinta-museo
matkasi Michiganiin

Harry Mantereen luotsaama ”Price of Freedom – Vapauden Hinta” -museo toimi kymmenen vuotta USA:n Lantanassa sijaitsevan Suomi Talon toisessa kerroksessa.
Kävijämäärät kuitenkin vähitellen pienenivät ja museon
ylläpito ja avoimena pitäminen tuli vuosien kuluessa vaikeammaksi. Päätöksen arvokkaan museon lahjoituksesta
Finlandia Universityn Finnish American Heritage Center
-keskukselle teki museon kuraattorina toiminut Harry
Manner jo muutama vuosi sitten.
Keväällä 2022 covidin jälkimainingeissa Harry ja Ritva
Manner pakkasivat museon esineet ja kuljettivat ne Floridasta Michiganiin.
Museon uudelleenpystyttäminen vei vielä aikansa, mutta juhannukseksi 2022 museo saatiin avattua uudelleen
yliopiston tiloissa.
Finlandia University on yksityinen HCL-hyväksytty yliopisto, joka toimii yhdessä Evangelical Lutheran Church
in America -kirkon kanssa. Amerikansuomalaiset perustivat yliopiston vuonna 1896 Suomi College -nimellä

Hancockiin, Michiganin ”kuparimaalla”, Keweenawin
niemimaalle.
Harryn mielestä Vapauden Hinta Museo on nyt parhaassa paikassa, missä se voisi olla. Nuoret koulun oppilaat sekä kaikki museossa kävijät saavat paremman
kuvan Suomen sotahistoriasta ja siitä mitä meidän vanhempamme sekä isovanhempamme tekivät pitääkseen
Suomen vapaana demokraattisena maana.
Timo Vainionpää
Usasuomeksi.com

Mikromafia

Kalevankatu 42,00180 Helsinki
Puh. 010 8326 486 • www.mikromafia.fi
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Lottalehtoon perinnekukat –
puutarhamansikasta tupakkakukkaan
Kukkaruukuista
löytyy mm seuraavia lajikkeita; ruohosipuli,
pelargonia,
tupakkakukka,
syklaami, puutarhamansikka,
suolaheinä,
enkelikukka,
kellukka ja
muratti

Lauttasaaren Veijarivuorenniemessä
toimi jatkosodan aikana 1943 – 1944
ilmatorjuntapatteri,
peitenimeltään Puisto. Patterin muonituksesta
vastasivat lotat.
Keväällä 2020 keittiörakennuksen
kaunis ja lehtevä lähitienoo kunnostettiin ja nimettiin Lottalehdoksi kunnioittamaan suomalaisten naisten
panosta Helsingin ja Suomen puolustamisessa. Paikalle sijoitettiin Helsingin kaupungin, Lotta-Svärd Säätiön ja Lauttasaari-Seuran yhteistyönä opastaulu kieliversioineen ja kaksi
penkkiä.
Tämän vuoden heinäkuussa Lottalehto sai Lotta-Svärd Säätiön avustuksella perinnekukat kaunistuksekseen.
Lehdon kolmessa ruukussa on samoja
kasvilajikkeita, joita Lotat kasvattivat
silloisen keittiörakennuksen vieressä.
Istutustoimissa oli historian havinaa,
kun Lauttasaaren Steniuksen puutarhan puutarha-asiantuntija ja emerita
kukkakauppias Anne Stenius lupautui auttamaan ja ohjaamaan kasvien
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hankinnassa ja istutuksessa. Osan
kasveista Stenius nouti Tuusulan Lottamuseon perinnepuutarhasta.

Antti Matilainen,
Kari Kemppinen, teksti
Antti Matilainen, kuva

Lottalehto on hyvä esimerkki paikallisesta veteraaniperinteestä. Opastaulussa on tietoa jatkosodan 1943–1944 aikaisesta Puisto-patterista.

Helsingin seudun sotaveteraanipiirin muuntuminen alueelliseksi
perinneyhdistykseksi
Merkittävimmät muutokset
sääntöihin:
1. Nimenmuutos, uusi nimi:
Sotien 1939–1945 pääkaupunkiseudun
perinneyhdistys ry,
ruotsiksi Huvudstadsregionens traditionsförening för 1939–1945 års krig rf

2. Tarkoitus ja sen toteuttaminen
Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen
Sotaveteraaniliitto ry:n alueellisena jäsenyhdistyksenä ja myöhemmin Tammenlehvän Perinneliiton alueellisena
jäsenyhdistyksenä
– hoitaa ja vaalia sotien 1939—1945 ja
sotasukupolven perinteitä ja arvoja Tammenlehvän Perinneliiton periaatteiden
mukaisesti, toimia alueellisen perinnetyön koordinoijana ja toteuttajana sekä
ylläpitää yhteenkuuluvuutta ja isänmaallista henkeä.
– edistää ja valvoa Suomen sotien
1939—1945 veteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä yhteiskunnallisia
etuja, toimia toimeentuloturvan ja asumisolojen parantamiseksi ja kotipalvelujen ja kuntoutuksen edistämiseksi,
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
toimialueellaan
• huolehtii sotien 1939–1945 sotasukupolven perinteen ja arvojen siirtämisestä
tuleville sukupolville, kokoaa alueensa
toimijoita yhteisiin perinnetyön hankkeisiin, ohjaa ja koordinoi alueellista ja paikallista perinnetyötä, järjestää alueellisia
perinnetyön tapahtumia, seuraa perin-

netyön kohteiden hoitoa ja kuntoa sekä
tekee aloitteita ja esityksiä perinnetyön
toteuttamiseksi ja kehittämiseksi
• seuraa Suomen sotiin 1939–1945 osallistuneiden veteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä oloja, tekee aloitteita
ja ryhtyy toimiin heidän elinolojensa
turvaamiseksi ja kehittämiseksi.
• harjoittaa tukitoimintaa ja perinnetyötä
edistävää neuvontatoimintaa ja viestintää
• pyrkii saamaan kansalaisia ja yhteisöjä
tukemaan sotien 1939–1945 veteraanien,
heidän puolisoidensa ja leskiensä tukitoimintaa sekä alueellista perinnetyötä
• on yhteistoiminnassa yhdistyksen tukitoiminnan ja perinnetyön tarkoitusperiä
edistävien julkisten ja yksityisten yhteisöjen ja säätiöiden sekä viranomaisten
kanssa
• vaalia kotirintama ja -seututyötä sotiemme veteraanien ja sotasukupolven
hengen mukaisesti.

3. Jäsenet
• Yhdistyksen jäsenet ovat kunniajäseniä,
puoliso- ja leskijäseniä, varsinaisia jäseniä ja kannattajajäseniä.
• Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi
hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön
tai oikeustoimikelpoisen yhteisön, joka
hyväksyy yhdistyksen tarkoitusperät ja
haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.
• Veteraanijärjestöjen varsinaisina jäseninä olleet jäsenet tai rintamaveteraanitunnuksen omaavat tai lotat kutsutaan
kunniajäseniksi.
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Piiri järjestää puoliso- ja leskijäsenille, joilla
ei ole rintamaveteraanitunnusta neljän vuorokauden kuntoutusloman Oulunkylän Kuntoutuskeskuksessa ma 28.11 – to 1.12.2022.
Kuntoutus on veteraanikuntoutuksen kanssa samanlaista ja sisältää:
• Lääkärin tulotarkastuksen (1/hlö)
• Yksilöfysioterapia kerran (1/hlö)
• Jalkaterapia kerran (1/hlö)
• Hoitajan apu 24/7, lääkäri paikalla arkisin n. klo 8.00 –16.00.
• Ryhmäkuntoutus ja liikuntaryhmät
• Vapaa-ajanohjelma
Majoitus on kahden hengen huoneessa (täysihoito, aamiainen, lounas, välipala, päivällinen, iltapala ja tarvittaessa muita välipaloja).
Osallistujille lähetetään etukäteen esitietolomakkeen täytettäväksi ja tarvittavan infon
kuntoutusjaksosta. Kuntoutujat ottavat omat lääkkeet ja tarvittavat apuvälineet mukaan
kuntoutusjaksolle. Saapuminen maanantaina 28.11 klo 8 –10 välillä ja kotiin torstaina
1.12 klo. 10.00–11.00.
Loma on tarkoitettu ensisijaisesti heille, jotka eivät ole aikaisemmin osallistuneet Sotaveteraaniliiton eikä Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin kautta. Paikkoja on varattu helsinkiläisille kuusi ja Uudenmaan Sotaveteraanipirille neljä paikkaa.
Lisätietoa saa piirin sosiaalineuvoja Anni Grundströmiltä puh 040 822 3998. Vapaamuotoiset hakemukset osoitteeseen joko kirjeitse tai soittamalla viimeistään 1.11. mennessä.
Anni Grundström
Helsingin Seudun Sotaveteraanipiieri
Mannerheimintie 93
00270 Helsinki

Ylimääräinen vuosikokous
Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry:n ylimääräinen vuosikokous pidetään keskiviikkona
19.10.2022 klo 10.00 ravintola White Ladyssa Mannerheimintie 93.
Kokouksessa päätetään piirin sääntöjen ja nimen muuttamista, sekä perinneyhdistyksen perustamisesta. Viereisellä sivulla on merkittävimmät muutokset sääntöihin.
Kevään vuosikokouksessa hyväksyttiin sääntömuutokset lähetettäväksi Patentti ja rekisterihallitukseen tarkastettavaksi. Patentti ja rekisterihallitus on tarkastanut säännöt ja hyväksynyt ne
osaltaan.
Kokoukseen voivat osallistua kaikki piirin henkilöjäsenet sekä piirin jäsenyhdistysten
henkilöjäsenet. Tervetuloa!
Kokouksen jälkeen tarjolla on lounas.
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Veteraanietuudet
Kotona asumista tukevat palvelut
Palvelu

Korvataan		Ei korvata

Ateriapalvelut

Ateriapalvelut, lounassetelit, välipalakassi.		Ruokaostokset

Kotipalvelut- ja
kotihoito

Kylvetys-, siivous-, vaatehuoltopalvelut,
kotisairaanhoito, jalkahoito, saattohoito
kotona.
			

Lakanoiden, pyyhkeiden ym. ostaminen,
kauneudenhoitopalvelut, fysikaalinen
hoito, hieronta (avokuntoutus), lääkkeet,
saattohoito laitoksessa, hallintokulut.

		
Pihatyöt
Nurmikon leikkuut, lumityöt, rännien 		Pihan ja puutarhan kunnostustyöt,
puhdistus, puiden pilkkominen (ainut 		tarvikkeet.
lämmitysmuoto).		
			
Apuvälineet

Tukikaiteiden asentaminen, luiskat 		Silmälasit, hammashoito, suuhygienistin
portaisiin, kynnysten poistot. 		käynnit, kuulokojeet ja muut näihin verrattavat apuvälineet. Porraskäytäviin
			
			
asennettavat istumahissit.
Kuljetuspalvelut Asioinnilla käynnit.		Terveydenhoitoon liittyvät matkakulut,
			
jotka KELA korvaa. Vammaispalvelulain
mukaiset kuljetuspalvelut.
			
Muut palvelut

Turvapuhelimet, apteekissa tapahtuva 		Asunnon remontit ja muutostyöt esim.
lääkkeiden annosjakelu, asiointi-, kauppa- keittiö-, sauna- ja kylpyhuoneremontit,
ja saattajapalvelut.		asunnon sisä- ja ulkomaalaukset, vuokra,
sähkö- ja vesilaskut, jätekaivon tyhjen			
			
nys. Isompiin asunnon muutostöihin voi
			
hakea avustusta ARA:sta.
Virkistysretket ja Kuljetukset, ruoka- ja kahvitarjoilut, 		Saattajien ruokailukustannukset.
saattajien matkakulut.
päivätoiminta
Omaishoidon
tuki

Omaishoitajan palkkiot, eläke- ja tapa-		Omaishoitajan ylimääräiset vapaapäivät.
turmavakuutusmaksut, veteraanin hoito
omaishoitajan loman aikana.

Tuettu kotona
kuntoutuminen

Lehtien luku, kotiaskareiden tekeminen, 		Ruokaostokset, lehdet tai muut näihin
esim. aterioiden valmistaminen yhdessä		verrattavat ostokset.
veteraanin kanssa. Ulkoilu ja muu fyysistä
toimintakykyä ylläpitävä toiminta.
Toiminnan tulee olla suunnitelmallista ja
tapahtua yhdessä kotihoidon tms.
työntekijän kanssa.
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Jäsenpalvelut
Jalkahoitoa / hierontaa

Piiri kustantaa puoliso- ja leskijäsenelle 4 jalkahoitoa / hierontaa toimintavuonna. Ota yhteyttä piirin toimistoon saadaksesi maksusitoumuksen.

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.:
• hygieniaan liittyvät tehtävät; kynsien leikkaaminen, hiusten kampaaminen, parranajo, pukeutumisessa
avustaminen, peseytymisessä avustaminen
• ruokailu ja ravitsemus; aterioiden valmistus / lämmittäminen, asiakkaan avustaminen ruokailussa,
keittiön pienen järjestelytyöt
• kodinhoidollinen työ; arkisiivous, kodinhoito
• liikunnallinen apu; avustaminen ulkoilussa
• muu apu; kaupassa käynti, saattamisapu, lehtien luku, seurustelu

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 pienituloisille, ensisijaisesti ylimääräistä rintamalisää saaville, tunnuksen omaaville veteraaneille sekä heidän puolisoilleen tai leskille, esim. lääke-, hammas- sekä
terveydenhuollon hoitokuluihin, sekä silmälasien hankintakustannuksiin. Tuloraja on noin 1400 euroa/kk
ja avustuksen suuruus 100 – 800 euroa riippuen kustannusten suuruudesta. Avustus on kertaluontoinen ja
sitä ei myönnetä toistamiseen hakijalle samana vuonna. Hakijan täyty kuulua jäsenyhdistykseen varsinaisena-, puoliso tai leskijäsenenä. 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.

Avustusta ei myönnetä

• asunto-osakeyhtiössä tehtäviin peruskorjauksiin, jotka rahoitetaan taloyhtiönlainalla ja maksetaan rahoitusvastikkeessa eikä vakuutusten piiriin kuuluvia vahinkojen omavastuita korvata.
• Hoiva- eikä palvelutalojen hoitomaksuihin
• Öljy- eikä sähkölämmityksestä aiheutuviin lämmityskuluihin
• Yleisiin hautauskustannuksiin perikunnalle
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:
Anni Grundström / Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri, puh. 040 822 3998

anni.grundstrom@sotaveteraaniliitto.fi

24

HELSINGIN SEUDUN SOTAVETERAANIPIIRI RY
Mannerheimintie 93 A, 00270 Helsinki. Puh. 050 441 4703
Toimisto on avoinna maanantai – keskiviikko klo 9.00 –14.00, puhelinaika 9.00 –12.00

YHDISTYSASIAA

Kokouskutsu
Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry:n
ylimääräinen vuosikokous pidetään keskiviikkona 19.10.2022 klo 10.00 ravintola White
Ladyssa Mannerheimintie 93. Kokouksessa
päätetään piirin sääntöjen ja nimen muuttamista, sekä perinneyhdistyksen perustamisesta. Kokoukseen voivat osallistua kaikki piirin
henkilöjäsenet sekä piirin jäsenyhdistysten
henkilöjäsenet. Kokouksen jälkeen tarjolla on
lounas.

KUNTOUTUS

KUNTOUTUS

Jalkahoito/hieronta
Piirin veteraanitunnuksen omaavat jäsenet saavat jalkahoidot Helsingin kaupungin, kotona asumista tukevista
palve-luista palvelutarpeen kartoituksen perusteella.
Piiri kustantaa puoliso- ja leskijäsenilleen toimintavuonna neljä (4) jalkahoitoa tai hierontaa. Hoitolähete tilataan
puh. 050 441 4703 ma – ke klo 9 –12.
VETERAANILIIKUNTA
VETERAANILIIKUNTA
Piirin järjestämät liikuntatilaisuudet jatkuvat syksyllä 2022.
Asiasta voi tiedustella piirin toimistosta 050 441 4703.
Oulunkylän kuntojumppa jatkuu syksyllä. Maanantaisin
ryhmä 1 klo 11.00 –12.00 ja ryhmä 2 klo 12.30 – 13.30.
Ilmoittautumiset suoraan Oulunkylän Kuntoutukseen
Mäkitorpantie 19, puh. 09 728 2475.
Mäkelänrinteen allasvesijumppa jatkuu syksyllä torstaisin klo 10.30 –11.00.
VIRKISTYS

VIRKISTYS

Tutustumiskäynti Kirpilän taidekotiin keskiviikkona
28.9.2022
Taidekoti Kirpilä Pohjoisella Hesperiankadulla on ainutlaatuinen yksityiskodissa sijaitseva taidemuseo, joka esittelee
intohimoisen taiteenkeräilijän kokoelmaa ja yläluokkaista
elämää 1900-luvun jälkipuoliskon

Helsingissä. Se kattaa lähes 350 neliötä töölöläisen funkistalon ylimmässä kerroksessa. Kokoontuminen Pohjoinen
Hesperiankatu 7 klo 12.50 mennessä. Ilmoittautumiset
22.9.2022 mennessä 050 4414 703
Konsertti lauantaina 22.10.2022
Vantaan VETRES järjestää, perinteisen isänmaallista,
sotilaallista ja sota-ajan musiikkia sisältävän konsertin
nimellä ”Sinivalkoista musiikkia” lauantaina 22.10.2022
klo 15.00 Viertolan koululla Tikkurilassa. Musiikkia
esittää TixiBand eli Tikkurilan Soittokunta. Ohjelmassa
on myös yhteislauluja. Väliajalla ilmainen Kahvitarjoilu. Kuljetus lähtee Mannerheimin ratsastajapatsaalta klo 14.00, paluu 17.30 mennessä. Ilmoittautumiset
15.10.2022 mennessä 050 4414 703.
Museovierailu Päivikki ja Sakari Sohlbergin kotimuseoon maanantaina 31.10.2022 klo 15.30
Kotimuseo tarjoaa elämyksiä henkilö- ja kulttuurihis-toriasta kiinnostuneille. Kauppiaankatu 11:ssa jugendtalon
ylimmässä kerroksessa sijainneesta kodistaan tehtiin koti-museo, joka avasi ovensa vuonna 2003. Museo koostuu kahdesta huoneistosta, jotka on yhdistetty toisiinsa.
Museon 11 huonetta ja keittiö muodostavat pinta-alaltaan
noin 340 m2 kokonaisuuden. Hissillä pääsee tasanteelle, josta portaita on kymmenen. Kokoontuminen
Kauppiaankatu 11 edessä klo 15.15. Ilmoittautumisen
21.10.2022 mennessä 050 4414 703
Kansallisteatteri lauantai 19.11.2022 klo 13.00;
”Ensimmäinen tasavalta”
Salaliittoja, terroria, poliittista väkivaltaa, ääriryhmien
vallankumoushankkeita. Suomalaisen demokratian
synty-historia on poliittinen trilleri, josta ei vauhtia ja
vaarallisia tilanteita puutu. Kansallisteatterin pääohjaaja Esa Leskisen kirjoittama ja ohjaama Ensimmäinen
tasavalta on kertomus siitä, kuinka tsaarin vallan alla
viruvasta, Euroopan takapajuisimmasta sääty-yhteiskunnasta vähitellen muotoutui demokraattinen, moniäänisyyttä ja oikeusvaltioperiaatetta kunnioittava Suomi.
Lippuja, 10 euroa, saa piirin toimistosta 050 4414 703
Illanvietot
Tilaisuudet pidetään Folkhälsanin palvelutalossa Mannerheimintie 97. Vapaa pääsy. Kahvitarjoilu on klo 15.30
ja ohjelmallinen osuus alkaa klo 16.00.
Ma 3.10.2022 klo 16.00. Esitelmä Mannerheimristin
ritareista. Musiikkia
Ma 7.11.2022 klo 16.00. Etelä-Suomen Maanpuolustussoittokunnan konsertti
Ma 12.12.2022 klo 16.00 Joulujuhlat
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VANTAAN SOTAVETERAANIT RY
YHDISTYSASIAT
Kokouskutsu syyskokoukseen
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään keskiviikkona 9.11. klo 14.00 Tikkurilan kirkolla, Asematie 12
A, 01300 Vantaa. Kahvi alkaen klo 13.00. Esitelmän pitää
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen johtaja Timo Aronkytö aiheenaan em. hyvinvointialue – paranevatko sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut?
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 11 §:ssä
mainitut asiat kuten toimintasuunnitelma ja talousarvio
vuodelle 2023 sekä hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle.
Läntinen osasto järjestää kuljetuksen. Auto lähtee
Myyrmäen asemalta klo 12.30 ja ajaa Martinlaakson aseman kautta Tikkurilaan.
Yhdistyksen kuukausikokoukset
Kuukausikokoukset syyskaudella 2022 järjestetään entiseen tapaan kuukauden toisena keskiviikkona klo 14.00
Tikkurilan kirkolla, Asematie 12 A, 01300 Vantaa, kahvi
klo 13.00. Seuraava kuukausikokous, mikä on myös syksyn ensimmäinen, on siten 14.9. Esitelmöitsijänä on ItäUudenmaan poliisilaitoksen poliisipäällikkö Ilkka Koskimäki aiheenaan ”Ajankohtaista poliisin näkökulmasta
vantaalaisin painotuksin”.
Seuraava kokous on 12.10. ja aiheena on silloin Helsingin Sanomat – tasavallan merkittävin mielipidevaikuttaja,
esitelmöitsijä Jussi Ahlroth.
Läntisen osaston kuljetus toimii samalla tavalla kuin
em. esitettyyn syyskokoukseen.

KUNTOUTUS
Vantaan kaupungin kuntoutuspalvelut R-tunnuksen
omaaville veteraaneille.
Kaupungin lääkinnällisen kuntoutuksen toimisto hoitaa
Valtiokonttorin rahoittaman tunnuksen omaavien veteraanien laitos-, päivä- ja avokuntoutuksen. Niihin ei tarvita lääkärin lähetettä, vaan soitto alla mainituille hoitajille
riittää.
Tunnuksen omaavat veteraanit saavat jalkahoitoja tarpeen mukaan. Vuoden alussa heille on lähetetty automaattisesti 7 kpl lähetteitä ja tarvittaessa saa soittamalla
lisää. Yhteyshenkilönä Länsi-Vantaalla on lähihoitaja
Jouni Lamminmäki, puh. 050 312 4538 ja Itä-Vantaalla
joko edellä mainittu tai lähihoitaja Maarit Litmanen, puh.
050 318 1671.
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Vantaan Sotaveteraanit ry:n kuntoutuspalvelut tunnuksettomille varsinaisille jäsenille sekä puoliso- ja leskijäsenille ovat seuraavat:
Hierontaa neljä (4) ilmaista 45 minuutin hierontakertaa
vuodessa. Sovittava kuntoutusvastaavan kanssa, puh. alla.
Jalkahoitoa viisi (5) enintään 50 euron arvoista jalkojen perushoitoa vuodessa. Sovittava kuntoutusvastaavan
kanssa, puh. alla.
Kuntoutusvastaavana toimii Seppo Kuokkanen, puh.
040 525 0531.

VETERAANITUNNUKSEN OMAAVIEN
VETERAANIEN KOTONA ASUMISTA
TUKEVAT PALVELUT
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 Vantaan kaupungin järjestämiä.
Veteraanien em. palvelut perustuvat palvelutarpeen
kartoitukseen.
Kartoituksessa selvitetään tarpeet
• kotihoitoon ja tukipalveluihin
• apuvälineisiin
• asumispalveluihin tai laitoshoitoon
• asunnon muutostöihin; kaiteet, kynnykset
• omaishoidontukeen
• kuljetuspalveluun
Veteraani, mikäli palvelutarpeen kartoitusta ei osaltasi
ole tehty, pyydä sitä välittömästi asiakasohjausyksiköstä
soittamalla numeroon 09 8392 4202 (ma–pe klo 9–15) tai
sähköpostilla seniorineuvonta@vantaa.fi .
Kotona asumista tukevia palveluja, kuten ateriapalvelua
(lounassetelit), kuljetuspalvelua (taksikortit), pyykkipalvelua, siivousta tai pihatöitä voi pyytää soittamalla arkisin
klo 8–16 välillä Länsi-Vantaalla lähihoitaja Jouni Lamminmäelle, puh. 050 312 4538, Itä-Vantaalla joko edellä
mainitulle tai lähihoitaja Maarit Litmaselle, puh. 050 318
1671. He soittavat takaisin, jos eivät voi heti vastata.

MUITA PALVELUITA
Vantaan Sotaveteraanit ry:n muita palveluita tunnuksettomille varsinaisille jäsenille sekä puoliso- ja leskijäsenille:

Vantaan
Sotaveteraanien
retki Parolan
Panssarimuseoon
Toukokuun 24. päivänä lähes kaksikymmentä
innokasta museoreissuun lähtijää nousivat
bussiin kukin aiemmin sovitusta kohteestaan
päätepisteenä Parolan Panssarimuseo.
Ohessa perillä otettuja kuvia.
Kuvat Tuula Mahlman
Kuvatekstit Harry Jääskeläinen.

Yläkuvassa everstiluutnantti evp Harry Jääskeläinen esittelee T-54 havaintopanssarivaunua. Kuvan muut henkilöt vas. Seppo Kulmala, Päivi Sivonen, Ahti Pohjonen, Kaarlo
Martikainen, Niilo Veikkolainen ja Reijo Söderberg.
Alakuvassa Hannu Virta esittelee Sturm III
rynnäkkötykkiä. Kuvassa myös Annakaisa
Mörttinen ja Reijo Söderberg. Rynnäkkötykissä ei ollut kääntyvää tornia.
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.
Terveyspalveluyritys 9Lives (31.12.2021 saakka Stella
Kotipalvelut) yrityksestä on saatavissa monenlaista kotipalvelua. Kaarina Kalliokoski opastaa palvelujen käytössä,
puh: 040 844 5993 tai
kalliokoski.kaarina@gmail.com
Asiakaspalvelu puh. 010 633 8585, palveluvastaava Kristiina Leppänen, puh. 040 758 4669, kristiina.
leppänen@9lives.fi

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, 050 468 6410, Hämeenkylä (ma–pe klo
9–14) 09 830 6450, Korso (ti klo 13–15) 044 422 0430, Rekola 044 422 0391, Tikkurila (ma, to klo 11–13) 044 422
0456, Vantaankoski (ke klo11–13) 09 830 6426.

TAPAHTUMIA
• Vantaan maanpuolustusväen kirkkopyhä su 18.9. klo 10
Hämeenkylän kirkossa.
• Sinivalkoisen musiikin konsertti la 22.10. klo 15 Viertolan koululla.
Katso myös Helsingin seudun sotaveteraanipiirin tiedotukset tästä lehdestä! Niihin kaikkiin voit osallistua.
Kaikki kokoukset ja tapahtumat koronarajoitusten
sallimissa puitteissa.
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ESPOON SOTAVETERAANIT RY
SYKSYN 2022 MAANANTAIESITELMÄT klo 14
Tapiolan palvelukeskus, Länsituulentie 1, 3. krs.
19.9.

Saamen yliopisto-opettaja Ilona Kivinen:
Saamelaiset Suomessa

31.10. Tutkimuspäällikkö PhD Tiia Ngandu:
Voiko muistisairauteen vaikuttaa

26.9.

Kadettikoulun johtaja eversti Teemu
Nurmela:
Upseerikoulutus 2022

7.11.

3.10.

Erikoislääkäri LT Markku Huvinen:
Loppuvatko pandemiat?

14.11. Liiketoimintajohtaja Pekka Utriainen:
Hyvinvointialueet toimiviksi

10.10. Valtiotieteen tohtori Jukka Tarkka:
Ahvenanmaa 100 vuotta Suomea
17.10. Prikaatikenraali Sami Nurmi:
Ukrainan sodan johtopäätökset Suomen
puolustusjärjestelmän kehittämiselle
24.10. Pelastusylitarkastaja emeritus Matti
Virpiaro:
Väestönsuojat - turvallisuuden peruspilari

Arkkitehti Jukka Siren:
Kaija ja Heikki Sirenin elämäntyö – Tapiolan
arkkitehtuuri

21.11. Filosofian tohtori Lauri Hietaniemi:
Miksi Otto von Fieandt, Auno Kuiri ja
Jouko Hynninen onnistuivat sotiemme
rintamakomentajina?
28.11. SYYSKOKOUS

Korkeatasoiset ja ajankohtaiset maanantaiesitelmät ovat suosittuja. Seppo Hovi on kovin haluttu esitelmöitsijä. Aina tulee erinomainen tietopaketti ja sitä syventää aiheeseen liittyvä musiikki. Kuva Matti Kaltokari.
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ESPOON SOTAVETERAANIT RY
Sosiaalijaosto
Espoon Sotaveteraanit ry:n tukimuodot 2022
Korvausanomukset: Espoon Sotaveteraanit ry, Ukonvaaja 4, 02130 Espoo.
Merkitkää FI -alkuinen pankkitilinne numero korvaushakemuksiinne!
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
osit-taista korvausta kuittia vastaan. Korvausta voi saada esimerkiksi KELA-korvattavien matkojen omavastuuosuudesta.
Sairaalamaksukorvaukset: Sairaalamaksuja korvataan harkinnan mukaan bruttotulon ollessa enintään
1.500 €/kk.
Puolisojäsenet ja puolisoleskijäsenet: saavat 12 kpl/vuosi 50 €:n arvoisia maksusitoumuksia käytettäväksi
oman harkintansa mukaan siivouspalveluun, jalkahoitoihin, hierontoihin/fysikaalisiin hoitoihin tai pesulapalveluihin.
Tilaukset: Kristiina Haukilahti puh. (09) 452 5721, ma–to klo 9.00–14.00 tai espoon.sotaveteraanit@luukku.com

Espoon kaupungin palvelut, tunnuksen omaaville sotaveteraaneille 2022
Huomioithan, että näitä palveluja koskevia kysymyksiä ei hoideta yhdistyksen kautta!
Seniorineuvonta Nestori, Veteraanipalvelut, PL 2308, 02070 ESPOON KAUPUNKI
puh. (09) 8164 2380, puhelinpalvelu ma–to klo 9.00–15.00
nestori@espoo.fi
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. Omais-hoitajan
fysioterapia viisi kertaa vuodessa.
Seniorineuvonta Nestori, PL 2308, 02070 ESPOON KAUPUNKI
puh.09 816 33 333, puhelinpalvelu avoinna arkisin klo 9.00–15.00 nestori@espoo.fi
Muista merkitä veteraanipalveluun lähetettäviin alkuperäisiin kuitteihin nimesi, osoitteesi ja pankkitilisi numero.
Seniorineuvonta Nestori, Veteraanipalvelut, PL 2308, 02070 ESPOON KAUPUNKI
Määräpäivä hakemusten ja kuluvan vuoden kuittien (jalkahoito ja silmälasit) palauttamisessa on 31.12.2022.
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PÄHKINÖIDEN
RATKAISUA

Vänrikki Mielosen probleema
Sateisena loppukesän päivänä selasin omia valokuvaarkistojani. Käteeni jäi kuva, jossa ei ollut tieto missä kuva olisi otettu. Hyvät veteraanisisaret ja -veljet.
Osaatteko Te auttaa minua; missä sijaitsee kuvassa
oleva rakennus ja mikä se on?





Vastaukset
Lähetä ratkaisusi tämän numeron tehtäviin piirin toimistoon 29.10.2022 mennessä, osoitteella Helsingin
Seudun Sotaveteraanipiiri, Mannerheimintie 93 A,
00270 Helsinki. Arvomme oikein vastanneiden kesken lahjakortit.
Voittajat
Onnetar poimi lehdessä 2/2022 olleiden pähkinöiden
osalta seuraavat onnelliset; Sudokussa Helka Kurki
ja Mielosen osalta Heino Nieminen. Kuvassa oli Veteraanipaasi, mikä sijaitsee Vantaan Tikkutilan veteraanipuistossa.
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Nuoret ovat käyneet pitämässä virikettä Kettutien palvelutalon ja Oulunkylän sotaveteraanitalon asukkaille. Bingo on ollut erittäin suosittu ajanviete.
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