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Sotaveteraaniliiton 60-vuotisjuhlavuosi on lopuillaan. Takana on monia
upeita ja sykähdyttäviä tapahtumia. Messukeskuksen ja Finlandia-talon
juhlien ohjelmissa tavoitettiin veteraaniasian ydin, sanoma pureutui
paikalla olleen yleisön sisimpään. Seppeleenlaskuissa koulut olivat
innokkaasti mukana ja lukiolaisten puheet sankarihaudoilla korostivat
nuorten arvostusta veteraaneja ja heidän uhrauksiaan kohtaan. Nuoret
toivat esille myös perinnetyön merkityksen ja he haluavat olla mukana
vaalimassa veteraaniemme arvokasta perintöä. Sotaveteraanijäsenten
yhteiset tapaamiset vahvistivat yhteenkuuluvuutta. Vapaaehtoiset
veteraanityöntekijät vierailivat niiden jäsenten luona, jotka eivät päässeet
yhteisiin tilaisuuksiin. Veteraanit ovat arvostaneet vierailuja.
Arki on kuitenkin edessä. Viime vuoden syksyllä veteraanijärjestöjen
edunvalvonnan tuloksena, eduskuntaryhmät tekivät yksimielisen
kannanoton, että jos tämän vuoden veteraanikuntoutukseen ja
kotona asumista tukeviin palveluihin varattu määräraha osoittautuu
riittämättömäksi, eduskunta korjaa tilanteen syksyllä lisäbudjetilla.
Kuluvan vuoden toukokuussa kuntien olikin arvioitava määrärahan
riittävyyttä. Kuntien väliset toimintaerot ovat todella suuria. On
kuntia, missä palveluita on tuotettu veteraanilähtöisesti, palvelutarpeen
mukaisesti. Nämä kunnat hakivatkin lisämäärärahaa todellista tarvetta
vastaavasti. Valitettavasti oli myös kuntia, esimerkiksi Espoo, joka
ei hakenut euroakaan lisärahaa veteraaneille. Mieleen nousee ajatus,
että toimintaa ohjaa enemmän pelko määrärahojen palautuksesta, kuin
palveluiden kehittämisestä. Perusteluna kuulee usein, että veteraanit
eivät hae tai halua palveluita. Vastaus on kuitenkin liian helppo, eikä
siihen pidä tyytyä. Kuntien veteraanien palveluihin tänä vuonna
käyttämä valtion määräraha vaihtelee laskennallisesti alle 2.000 eurosta
enimmillään noin 10.000 euroon veteraania kohden. Tilanne ei ole
veteraanien yhdenvertaisen kohtelun kannalta hyväksyttävää.
Veteraanien osalta arki korjaantuu vasta, kun eduskunta säätää lain,
jolla kaikille veteraaneille taataan samansisältöiset kotipalvelut, jotka
sotainvalideille on korvattu sotilasvammalain nojalla. Lain myötä
kaikki veteraanit saataisiin yhdenvertaiseen asemaan ja kuntien olisi
helpompaa toimia, kun kaikille veteraaneille olisi tarjota samansisältöiset
palvelut. Samalla päästäisiin turhasta byrokratiasta rahojen palautuksen
ja uudelleen kohdennuksen tultua tarpeettomaksi. ”Tilanne olisi kaikille
win - win”.
Satavuotiaan Suomen tärkein juhla on vielä edessä. Itsenäisyyspäivänä
kuullaan juhlapuheita, joissa kunniakansalaisia nostetaan esille.
Pääministerin vuoden 2016 kansallisen veteraanipäivän juhlassa esille
tuoma veteraanien kunnallisten avopalveluiden laajentaminen ei johtanut
toivottuun tulokseen. Toivotaan, että nyt
juhlapuheet konkretisoituvat. Aikaa ei
ole enää hukattavissa.

Kansi
Suomen Sotaveteraaniliiton
täyttäessä 60 vuotta 29. lokakuuta
laskettiin havuseppele yli 600
sankarihautausmaalle kautta
koko Suomen. Kuva Helsingin
piirin alueelta Kulosaaren
sankarihautausmaalta
Leposaaresta, tarkemmin sivuilla
10-11. Kuva Nina Schleifer.

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Rauno Loukkola
Toiminnanjohtaja
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TASAVALLAN PRESIDENTIN TERVEHDYS
Kunnioitetut veteraanit, maamme kunniakansalaiset
Itsenäinen Suomi täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Me juhlimme 100-vuotiasta
kotimaatamme syvästi kiitollisina niistä uhrauksista, joita sotien sukupolvi on tehnyt
vapautemme eteen.
Sotien aikana Suomea puolustettiin kaikin keinoin sotatoimialueilla ja kotirintamalla. Vaikka
huoli oli alituinen, oli myös tulevaisuudenuskoa. Yhdessä koettu opetti sotien sukupolvea
myös luottamaan toinen toisiinsa ja kunnioittamaan toinen toistaan. Ihmiset eri
lähtökohdista ja taustoista taistelivat Suomen puolesta yhdessä. Veljeä ei jätetty.
Yhteenkuuluvuuden tunne ja tulevaisuuden usko kantoivat myös jälleenrakentamisen
vuosina. Tuloksesta voi olla ylpeä. Sotien jälkeen tämä pieni maa nousi yhdeksi maailman
vakaimmaksi valtioksi, jota pidetään monessa suhteessa mallimaana. Suomi on yksi
maailman vakaimmista, turvallisimmista ja tasa-arvoisimmista maista.
Suomi on aina kukoistanut vahvan yhteenkuuluvuuden ansiosta. Veteraanit jättivät meille
arvopohjan, joka säilyy sukupolvelta toiselle. Tässä perinnössä vapaus ja vastuu, oikeus ja
velvollisuus kulkevat rinnakkain. Velvollisuudentunto läheisistä ja velvollisuudentunto
tulevasta muodostavat arvoperustan, jolle meidän kannattaa rakentaa myös
tulevaisuudessa.
Astumme itsenäisyytemme toiselle vuosisadalle kiitollisina turvallisesta ja vapaasta
isänmaastamme, jonka sotien sukupolvet ovat meille jättäneet. Sylvian joululaulussa
sanotaan: ”Sen vertaista toista en mistään ma saa, on armain ja kallein mull' ain
Suomenmaa”.
Näiden sanojen myötä toivotan sotiemme veteraaneille ja heidän läheisilleen rauhaisaa
joulun odotusta sekä hyvää Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuotta.

Sauli Niinistö
Tasavallan presidentti
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Piirissä tapahtunutta

Veteraanien syyskuun illanvietossa maanantaina 4.9. teemana oli Suomi 100 – villasukat veteraaneille. Kuvassa vapaaehtoiset
sukkien kutojat jakavat sukat paikalla olleille veteraaneille.

Uudenmaan veteraanien yhteistä kirkkopyhää vietettiin lauantaina 16.9. Tuusulan kirkossa. Kirkko täyttyi ääriään myöten
veteraaneista ja heidän omaisistaan. Päiväjuhlassa Helsingin Sotaveteraanikuoron laulunjohtaja, emeritusprofessori Risto
Pajamo piti erittäin mielenkiintoisen esitelmän aiheesta ”Virret sadan vuoden ajalta”.
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Perjantaina 13.10. järjestettiin juhlava kunniakäynti Ässä-rykmentin muistomerkillä. Kaartin Soittokunnan soitto-osasto
vastasi musiikista ja Puolustusvoimain komentaja, kenraali Jarmo Lindberg piti juhlapuheen. Veteraanien seppeleen laskivat
Olli Kivioja, Harry Kuisma ja Niilo Mikkonen.

Piirin perinteinen syksyinen konsertti järjestettiin tällä kertaan Aalto yliopiston Kauppakorkeakoulun juhlasalissa lauantaina
14.10. Konsertti sai taas erittäin hyvän vastaanoton. Konsertin lopuksi Kaartin Soittokunta, Viipurin Lauluveikot ja Kadettikvartetti esittivät Finlandian. Kuva Patrik Pesonen/Kaartin Soittokunta.
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Itsenäisyyspäivän kansalaisjuhla
6.12. klo 13.30
Helsingin yliopiston iso juhlasali

Alkusoitto
Kaartin Soittokunta,
johtaa musiikkimajuri Pasi-Heikki Mikkola
Heikki Klemetti: Suomen vartio
Jean Sibelius: Alla marcia
Tervehdyssanat
Puheenjohtaja Timo Soininen,
Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry
Musiikkia
Kaartin Soittokunta, johtaa musiikkimajuri
Pasi-Heikki Mikkola
Leevi Madetoja: Intermezzo
Jean Sibelius: Promootiomarssi
Juhlapuhe
Pääjohtaja, vuorineuvos Reijo Karhinen
Musiikkia
Siljamari Heikinheimo, viulu
Johanna Karjalainen, piano
Jean Sibelius: Romanssi
Jean Sibelius: Rondino
Toivo Kuula: Kehtolaulu

Kuorolaulua
Kaaderilaulajat, johtaa everstiluutnantti Matti
Ahtiainen
Fredrik Pacius: Suomen laulu
Leevi Madetoja: Kaunehin maa
Taneli Kuusisto: Suomalainen rukous
Maamme
Kuoro ja yleisö
Tumma puku ja suuret kunniamerkit
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Veteraani
Piiri veteraanin arjessa
Soita, me olemme Sinua varten. Autamme sotaveteraaneja, puolisoita ja leskiä kaikissa eteen tulevissa ongelmissa. Meidät tavoittaa piirin toimistosta arkisin ma-to klo 9.00-14.00. Puhelinaika on klo 9.00-12.00.
Toimistomme sijaitsee osoitteessa Mannerheimintie 93 A.

Oikeusapu
Maksutonta puhelinneuvontaa lakiasioissa tarjoavat Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien
perinnekillan jäsenet varatuomarit
Pentti Lehtola 0400 401 594 ja
Martti Mikkonen 050 584 8736 tai
mikkonen.martti@gmail.com

Toiminnanjohtaja
Rauno Loukkola
050 4414 703

Piirisihteeri
Sinikka Watjus
050 4414 704
(ma-to 9.00-12.00)

Apua yksinäisyyteen
Jos koet yksinäisyyttä tai haluat keskusteluseuraa kotiin
tai vaikkapa ulkoiluapua. Tarvitsetko apua kaupassakäyntiin. Ota yhteyttä meihin. Meillä on vapaaehtoisia
toimijoita avuksesi. Palvelu on Sinulle maksutonta ja
koskee sotaveteraaneja, puolisoita ja leskiä.

He auttavat tarvittaessa muutostöiden kartoittamisessa,
suunnittelussa ja korjausavustusten hakemisessa. Heidän palvelunsa ovat maksuttomia, mutta tehtävä työ
ja tarvikkeet maksavat normaalisti. Usein tarpeellisia
muutostöitä ovat mm. pesutilojen muuttaminen käyttökelpoisiksi ja portaiden tai turvakaiteiden uusimiset
ja asentamiset. Avustuksilla on jatkuva haku.
Korjausneuvojien yhteystiedot löytyvät www.vtkl.¿
Asuntoasioita
Sotaveteraanipiirillä on Oulunkylässä (Mäkitorpantie tai Jukka Laakso, korjausneuvonnan päällikkö 040
19-21) kaksi taloa. Asukkaita vaaditaan kohtuullista 502 3807.
omatoimisuutta. Asunnoista voit kysyä lisätietoa isännöitsijätoimisto Kiinteistöharmonian asiakaspalvelusta Jalkahoitoa ja hierontaa
Piiri järjestää jäsenilleen ilmaista jalkahoitoa tai hie020 752 8441.
Herttoniemen Kettutiellä sijaitsee Kettutien Palvelutalo. rontaa 4 kertaa vuodessa.
Lisätietoa Kettutien osalta voit kysyä myös isännöitsijätoimisto Kiinteistöharmonian asiakaspalvelusta 020 Avustukset
Piiri myöntää avustuksia sotaveteraani, puoliso ja les752 8441.
kijäsenilleen. Avustusta voi saada suuriin:
- sairaus- ja terveydenhoitomenoihin
Kotona asumista helpottavat kodin muutostyöt
Ikääntyneet tai vammaiset henkilöt voivat saada avus- - kotona asumista tukeviin toimenpiteisiin
tusta kotona asumisen mahdollistaviin välttämättömiin - silmälasien hankintaan
korjaustoimenpiteisiin Vanhustyön Keskusliiton alu- - muihin kotona asumista tukeviin menoihin
eelliset korjausneuvojat ovat käytettävissä kaikissa (esim. kuljetuskustannukset)
asunnon muutos- ja korjaustöitä koskevissa asioissa.
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nietuudet
Veteraanipalvelut Helsingissä
Veteraanien kuntoutus
Kuntoutuksen tavoitteena on toimintakyvyn
edistäminen ja ylläpitäminen niin, että veteraani
mahdollisimman pitkään selviytyy itsenäisesti
jokapäiväisistä toiminnoistaan.
Laitoskuntoutusta järjestetään Valtiokonttorin
hyväksymissä kuntoutuslaitoksissa. Veteraanin
aviopuoliso voi osallistua laitoskuntoutukseen
samanaikaisesti veteraanin kanssa.
Päiväkuntoutusta järjestetään Oulunkylän kuntoutussairaalassa. Myös aviopuoliso voi osallistua
päiväkuntoutukseen.
Avokuntoutusta toteutetaan Helsingin kaupungin valitsemissa hoitolaitoksissa. Avokuntoutus
on yksilölliseen tarpeeseen perustuvaa terapiaa.
Kuntoutukseen voi sisältyä jalkahoitoa, mikäli
se kuuluu hoitolaitoksen palveluihin.
Tuettu kotona kuntoutuminen on tavoitteellista
veteraania aktivoivaa toimintaa, jossa tuetaan kotona asumista. Sosiaaliohjaaja tai fysioterapeutti
tekee kotona selviytymisen alkukartoituksen, ja
sen perusteella laaditaan kuntoutumisen tavoitteet
yhdessä veteraanin ja mahdollisesti omaisen kanssa. Kuntoutus voi sisältää esim. yhdessä ulkoilua,
ohjattua liikuntaa, koti- tai piha-askareiden tekoa,
muistia virkistävää toimintaa (mm. muistelu,
valokuvien katselu, muistipelit), asiointikäyntejä,
virkistyskäyntejä esim. kahvilaan jne. Lähihoitaja
toteuttaa käynnit, joiden kesto on 1-1,5 tuntia.
Pääsääntöisesti sama työntekijä käy veteraanin
kotona koko jakson ajan. Tuettu kotona kuntoutuminen ei sisällä yksilöhoitoja.
Kuntoutusta on mahdollista saada määrärahojen
puitteissa myös monimuotoisena, esimerkiksi
jaettuna laitos-, avo- ja tuetun kotona kuntoutuksen kesken.

Kuntoutushakemusten postiosoite
Rintamaveteraanien kuntoutustoimisto
PL 6600, 00099 Helsingin kaupunki
Tiedustelut Laakson sairaala, Lääkärinkatu 8,
rakennus 4, P-porras, 2. krs
Asiointiaika ma-to klo 9-12,
puh. 09 310 50544
Kotona asumista tukevat palvelut
Veteraani voi hakea esimerkiksi siivousta, ikkunoiden pesua, lounasseteleitä, Menumat-ateriaautomaatin, pesulapalvelua, lumi- ja pihatöitä tai
kuljetuspalveluita. Kotiin on mahdollista saada
myös jalkahoitoa. Hakemuksen vaihtoehdoista
veteraani voi valita palvelua kotiin yhteensä 3.000
eurolla. Veteraanilla on lisäksi mahdollisuus toivoa
palvelutarpeen arviointia ja saada tuettua kotona
kuntoutumista tai muuta yksilöllisessä arviossa
todettua kotona asumista tukevaa toimintaa.
Hakemusten palautus
Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat
palvelut PL 6705 00099 Helsingin kaupunki
Tiedustelut Koskelan monipuolinen palvelukeskus N-talo, 1. krs Käpyläntie11
00610 Helsinki
Asiointiaika ma-pe klo 9-12
puh. 09 310 75637
Veteraaniasiamies Leila Kytölä antaa tarvittaessa lisätietoa Helsingin veteraanipalveluista, puhelinnumero arkisin klo 9-14
(09) 310 505 13,
sähköposti veteraaniasiamies@hel.¿
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KULOSAARI

Kulosaaren hautausmaa

Seppelepartio
Sotaveteraanit Juhani Pesonen ja Kaija Uuksulainen
sekä Tuomas Sillanpää ja Jenny Sahlsten /
Kulosaaren Yhteiskoulu

Kunniavartio
Kulosaaren Meripartion partiolaiset
Lippuvartio
Itä-Helsingin Reserviupseerit

Trumpetisti
Sebastian Rysä

Puheet
Sotaveteraani Juhani Pesonen ja
lukiolaiset Tuomas Sillanpää ja Jenny Sahlsten
(puheen kirj. Kati Erme)

Suomalaisena nuorena olen ylpeä kansastani ja sen historiasta. Olemme aina olleet
sisukas kansa ja tulemme aina olemaan
sisukas kansa. Sisua löytyy jokaisesta
Suomen kansalaisesta, ja se on mielestäni
hienoin ominaisuutemme. Tiukan paikan
tullen emme ole lannistuneet vaan sopeutuneet. Teemme mitättömistä asioista mitä
ovelampia keksintöjä, emme luovuta,
vaikka tappio olisi selvä. Olemme kansa,
jota on koeteltu monella tapaa, mutta
aina olemme nousseet. Miten? Koska
meillä on sisua.
Haluan kiittää joka ikistä sodan alla
elänyttä. Jokaista sotilasta, kaatunutta
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Valokuvaus
Nina Schleifer

ja selvinnyttä. Jokaista Lottaa, joka oli
suunnaton apu rintamalla, ja jotka kunnioittivat kaikkia niitä, joiden elämä loppui
taistellessa. Jokaista naista, joka piti
huolta taloudesta, kun isäntä oli poissa.
Jokaista lasta, joka säilytti toivon kipinän
vaikeilla ajoilla. Jokaista suomenhevosta,
joka veti raskaita kuormia rintamalle.
Jokaista kokkia, joka valmisti maittavan
lämpöisen aterian, jotta sotilaamme eivät
jäätyneet kuoliaiksi. Olette olleet kaikki
korvaamattomia itsenäisen, ylpeän, sisukkaan Suomen säilyttämisessä. Kiitos.
Kukaan muu kuin suomalainen ei pärjäisi kovassa pakkasessa niin kauan kuin

talvisotaa käytiin. Kukaan muu ei osaisi
liikkua yhtä vikkelästi hangessa. Kellään
muulla ei olisi ollut vastaavanlaista tahtoa
taistella ylivoimaista joukkoa vastaan
kivääreillä ja itse tehdyillä räjähteillä.
Olitte rohkeita ja sisukkaita ja siksi ette
tulleet jyrätyiksi.
Jatkosotaan lähditte hakemaan korjausta epäoikeudenmukaiseen Moskovan
rauhaan Saksan aseveljenä. Taistelitte
sitkeästi ja sisukkaasti viimeiseen mieheen, ettekä antautuneet taistelutta, vaikka
olisitte jo hävinneet. Tämä, jos mikä,
vaatii sisua, joka ei meiltä suomalaisilta
lopu kesken.

SITKEYS SODASSA = SISU
Jotkut teistä jatkoivat taistelua vielä
Lapin sodassakin, jossa suomalaiset sotilaat saivat tehtäväkseen häätää Suomen
edesmenneen aseveljen pois Suomesta.
Hyökkäsitte pelottomasti saksalaisia
vastaan, ja teitte heille selväksi, että
Suomeen ei niin vain jäädä eikä Lappia
tuhota seurauksetta.
Sodan päätyttyä monet teistä palasivat
koteihinne perheidenne luokse. Monet
vakavasti vahingoittuneina, monet eivät ollenkaan. Mutta kaikilla teillä oli
tieto siitä, että olitte tehneet suuren teon
Suomen hyväksi, eikä kukaan tulisi sitä
koskaan unohtamaan. Tietäkää siis, että
olemme kaikki käsittämättömässä kiitollisuudenvelassa teille, jotka puolustitte
niin uljaasti Suomea, ja muistakaa, että
kukaan ei teidän saavutuksianne teiltä
pois ota. Vaikeat ajat ovat nyt ehkä
takanamme, mutta niistä on jäänyt jälki
sydämiimme.
Juuri tällaisten asioiden takia en haluaisi olla kukaan muu kuin suomalainen.
Jenny Sahlsten ja Tuomas Sillanpää
(Puheen kirjoitti Kati Erme)

Pieni kansamme Pohjan perillä juhlii
ensi joulukuussa 100-vuotista valtiollista
itsenäisyyttään. Olemme oikeutetusti
ylpeitä asemastamme kaikkien maailman maiden eturivissä hyvinvointi- ja
sivistysvaltiona. nuorisomme on hyvin
koulutettu, kielitaitoinen ja ”diginatiiveina” kykenee jo varhain hyödyntämään
tiedonhankinnan ja viestinnän uusimpia tekniikoita. Kansamme tulevaisuus
näyttää valoisalta, voimme toiveikkaina
katsoa eteenpäin.
Nyt jo harvalukuiseksi käyneen ja
harmaantuneen sotaveteraanisukupolven
vanhemmat toteuttivat 100 vuotta sitten
– kovien koettelemusten kautta – unelman itsenäisestä ja vapaasta Suomesta.
Jo runsaat 20 vuotta myöhemmin näitä
kansakunnan kalleimpia arvoja jouduttiin
ase kädessä puolustamaan ja vain koko
kansakunnan äärimmäisin, yhteisin ponnistuksin varjelemaan. Rintamajoukoissa
taisteli useita suoraan koulun penkiltä
asepalvelukseen kutsuttuja ikäluokkia.
Kaikkiaan Suomen sotiin 1939–1945
osallistui n. 700 000 miestä ja 150 000
naista. Koko kotirintama naisineen, lapsineen ja vanhuksineen hoiti elintarvi-

kehuoltoa ja oli taistelijoiden henkisenä
tukena.
Rauhan viimein tultua sotaveteraanit
jälleenrakensivat sodan runteleman maan,
asuttivat kotinsa menettäneet karjalaiset,
maksoivat sotakorvaukset ja loivat perustan nykyiselle hyvinvointiyhteiskunnalle.
Kaikki eivät palanneet rauhan töihin. Yli
90 000 koki sankarikuoleman, yli 200 000
haavoittui, monien mieli järkkyi.
Yhteiset sotaponnistukset yhdistivät
suomalaiset. Sodan karussa arjessa syntyneen asevelihengen ydin oli tietoisuudessa, että joukon jäseniä arvostetaan, että
kaikista huolehditaan eikä ketään jätetä.
Se sopii ohjeeksi myös rauhan oloissa sillä
sen varassa on kansalaisten keskinäinen
luottamus ja siten kansakunnan voima
Te nuoret kumppanini Jenny Sahlsten
ja Tuomas Sillanpää edustatte itsenäisyytemme uusien sukupolvien rakentajia
ja puolustajia. me veteraanit luotamme
teihin. Toivomme, ettei teidän tarvitse
kulkea kaikkia meidän kulkemiamme
polkuja, mutta me uskomme, että jos tarvitaan, niin te olette valmiit siihenkin.
Sotaveteraani Juhani Pesonen
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HAAGA

Järjestelyt
Kai Wigren

Seppelepartio
Sotaveteraanit Irma Lähdesmäki ja Heikki Kekki sekä
Tapio Valve ja Ria Holstein

Kunniavartio
Partiolippukunta Haagan Eräveikot
Lippuvartio
Reserviläiset Ossi Ikonen, Jari Oksman ja Väinö
Kuukka

Trumpetisti
Tuomas Salo
Valokuvaus
Kari Kuusela

Puheet
Sotaveteraani Irma Lähdesmäki sekä lukiolaiset
Tapio Valve ja Ria Holstein / Pohjois-Haagan
yhteiskoulu
(T) Hyvää perjantaiaamupäivää teille
kaikille. Me olemme Ria ja Tapio tuosta
läheisestä Pohjois-Haagan yhteiskoulun
lukiosta. Meille on / oli suuri kunnia saada
laskea tämä -seppele- tänne Haagan sankarihaudalle, ja päästä sanomaan nämä
muutamat sanat. Erityisen arvokkaan tästä
tapahtumasta tekee se, että suomi juhlii
tänä vuonna sadatta vuottaan itsenäisenä

12

valtiona.
(R) Tässä tilanteessa emme kuitenkaan
olisi ilman sitä suurta uhrausta, jonka tekivät ne ihmiset, joiden kunniksi tämäkin
sankarihauta on rakennettu. Nämä henkilöt sotivat suomen itsenäisyyden puolesta
ja onnistuivat sen myös säilyttämään.
Tämän ansiosta Suomi on saanut jatkaa
itsenäisyytensä kehittämistä aina tähän

päivään saakka.
(T) Suomen satavuotinen itsenäisyys
on ollut pitkä aika, josta me kaksi olemme päässeet elämään vain viimeisen
viidenneksen. Meillä olikin etuoikeus
syntyä jo hyvinvointivaltio Suomeen ja
näinä kahdeksanatoista elinvuotenamme
itsenäisyys ja sen luomat mahdollisuudet
ja edut ovat näyttäytyneet meille hyvin

YHTEISÖLLISYYS SODASSA = YSTÄVÄ
arkisissa asioissa.
(R) Me molemmat olemme saaneet
elää hyvin onnellisen ja turvallisen lapsuuden, jonka taustalla itsenäinen Suomi
on vahvasti näyttäytynyt. Jo syntymästämme asti meistä on pidetty huolta.
Vanhempamme ovat saaneet esimerkiksi
taloudellista sekä kasvatuksellista tukea
valtiolta, joka on näyttäytynyt muun
muassa, päivähoitojen, harrastusten sekä
lapsilisien muodoissa. Suomen tarjoamat
ilmaiset neuvolakäynnit sekä muut terveydenhuoltopalvelut ovat mahdollistaneet
sen, että olemme saaneet elää lapsuutemme terveinä.
(T) Jossain välissä lapsuuttamme
täytimme kuusi ja meillä alkoi 12 vuotta
kestävä projekti, kaikille rakas koulu.
Oma koulu-urani polkaisi käyntiin Oulunkylän ala-asteelta ja päättyy pian täällä
Haagassa, satojen kokeiden ja tuhansien
kotitehtävien jälkeen. Ja kyllä olen myös
oppinut jotain. Juuri koulu on hyvä esimerkki siitä mihin satavuotias Suomi
on parhaimmillaan pystynyt. Koulu on
kaikille ilmainen ja valtio pitää huolen
siitä, että kaikki lapset pääsevät sinne
taustoihin katsomatta. Suomalainen opetusjärjestelmä on tullut myös maailmalla
kuuluisaksi, sillä opetuksemme taso on

yhtä maailman korkeinta. Ennen kaikkea
suurin suomalaisen koulun nuorille tarjoama lahja on se, että kaikilla on yhtä
hyvät mahdollisuudet pärjätä elämässä
koulun jälkeen.
(R) Nyt kun olemme tulleet lapsuutemme päätökseen ja 18 ikävuotta on tullut
meillä molemmilla täyteen, niin olemme
kohdanneet uusia erilaisia etuja ja mahdollisuuksia, joita itsenäinen Suomi meille tarjoaa. Pääsimme molemmat muun
muassa käyttämään äänioikeuttamme
viime kevään kunnallisvaaleissa. Toinen
iso asia, joka tulee itselleni vastaan lähitulevaisuudessa, on jatko-opiskelu. Tämä
ei kuitenkaan onnistuisi ilman Suomen
tarjoamia opiskelu- ja asumistukia.
(T) Minulla on kaiken edeltä mainitun lisäksi tullut vastaan yksi muukin
kahdeksantoista vuoden mukana tuleva
velvollisuus. Sen sijaan, että hakisin tulevana kesänä Rian tavoin opiskelemaan,
minulla on edessäni armeija. Sen myötä
pääsen turvaamaan itsenäisyyttämme
myös tuleville sukupolvillemme.
(R) Kokonaisuudessaan satavuotias
Suomi on todella hyvä paikka elää. Se on
pyritty rakentamaan niin, että jokaisella
on tasavertaiset mahdollisuudet, menestykseen, terveyteen ja onneen. Suomessa

jokainen saa olla juuri sellainen, kun
itse haluaa, ja jokaisella saa olla oma
mielipide. Tämä on meidän mielestämme
valtava rikkaus.
(T) Vaikka Suomessa asiat ovatkin
todella hyvin, pitää muistaa, että aina on
parannettavaa ja vielä on paljon asioita
missä voidaan kehittyä. Olemme kuitenkin sitä mieltä, että hyvin pitkälle ollaan
jo päästy. Me nuoret olemme saaneet
perintönä hyvät rakennuspalikat, joiden
avulla voimme tulevaisuudessa jatkaa
tämän ikuisen projektin rakentamista.
(R) Haluamme vielä onnitella Suomea sadan itsenäisen vuoden johdosta. Olemme äärimmäisen ylpeitä, että
saamme kutsua itseämme suomalaisiksi.
KIITOS!
Tapio Valve (T) ja
Ria Holstein (R)
Sotaveteraani Irma Lähdesmäki käsitteli
puheensa alussa Suomen käymiä sotia ja
niiden merkitystä. Hän jatkoi Suomen
Sotaveteraaniliiton 60-vuotisjuhlavuoden keskeisistä tapahtumista. Jokaiselle
Suomen sankarihaudalle kokoonnutaan
tänään kello 11.00 kunnioittamaan sankarivainajia laskemalla havuseppele.
”Kaikkivaltias Jumala on siunannut
urotekonne Isänmaamme vapauden ja
kaiken sen puolesta, mikä meille on
pyhää ja kallista ja antanut Teille ikuisen
rauhan”, totesi Lähdesmäki.
Irma Lähdesmäki muisteli kotirintaman oloja. Aina kun käyn sankarihautausmaalla, mieleeni palaa kotirintaman
surulliset tunnelmat seurakunnan papin
tuodessa kaatuneen omaisille Mannerheimin allekirjoittamaa surusanomaa.
”Velvollisuuteni on ilmoittaa, että XX on
kaatunut taistelussa isänmaan vapauden
ja kaiken sen puolesta, mikä meille on
pyhää ja kallista. Valitan syvää suruanne. Lohduttakoon teitä tietoisuus, että
olette antaneet Suomelle kalleimman
uhrin. Vahvistakoon teitä kaikkivaltias
ja armollinen Jumala”.
Puheensa päätteeksi Irma Lähdesmäki
siteerasi itsenäisyysaatetta ajaneen J.W.
Snelmannin sanoja; ”Kansa, joka unohtaa
soturinsa, unohtaa itsensä ja oikeuksista
ensimmäisen – vapautensa”.
Sotaveteraani Irma Lähdesmäki
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HIETANIEMI
Järjestelyt
Marko Maaluoto
Kunniavartio
Kaartin Jääkärirykmentti
Lippuvartiot
Helsingin Rauhanturvaajat
Puheet
Sotaveteraani Olli Kivioja ja
lukiolainen Vilho Seppä Etu-Töölön
lukiosta
Seppelepartio
Erkki Heikkinen, sotaveteraani
Olli Kivioja ja Vilho Seppä
(Sankariristi)
Seppelepartio
Pertti Laatikainen, sotaveteraani Kaarina Peltola ja Katie Hanwell
(Mannerheim)
Musiikki
Kaartin Soittokunta ja
Kaaderilaulajat

Arvoisat sotaveteraanit ja muu juhlaväki,
Ärade krigsveteraner och ärare gäster
Olen Vilho Seppä, toisen vuoden
opiskelija Etu-Töölön lukiosta. On suuri
kunnia päästä puhumaan teille ja kiittää
teitä kaikesta mitä olette tehneet maamme eteen.
Käymänne sodat ovat myös osa minun elämääni, vaikka synnyin yli puoli
vuosisataa jatkosodan päättymisestä.
Isovanhempani ja heidän vanhempansa
kokivat sodan lääkäreinä, lottina, pappeina, maanviljelijöinä, koululaisina ja
evakkoina. Isäni isoisän sota jatkui vielä
sodan jälkeenkin hänen hoitaessaan
säkkijärveläisten evakkojen asuttamista
uusin oloihin.
Isovanhempani muistavat sota-ajan
elävästi, vaikka he olivatkin tuolloin
lapsia. Isäni isä kertoo paljon sodasta.
Hän oli evakkomatkalla kaksi kertaa ja
se jätti häneen syvän jäljen, joka näkyy
edelleen. Etenkin kertomus jatkosodan
lopun Elisenvaaran pommituksista on
koskettava.
Ensimmäinen oma kosketukseni sotaan
oli Väinö Linnan Tuntematon sotilas.
Luin sen ensimmäisen kerran kymmenenvuotiaana. Halusin nähdä Tuntemattoman
erityisesti elokuvana, mutta äitini ei an-
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tanut minun katsoa sitä ennen, kuin olin
lukenut kirjan. Tuntematon sotilas avasi
minulle tien historian maailmaan.
100-vuotias Suomi on kehittynyt valtavasti itsenäisyytensä aikana. Suuri kiitos
tästä kuuluu teille - veteraanisukupolvelle, joka oman henkensä uhalla puolusti
maatamme ja sotien jälkeen rakensi yhteiskuntaa eteenpäin. Ilman veteraanien
rohkeutta tuskin opiskelisin maailman
parhaimmassa koulujärjestelmässä.
Det hundraåriga Finland har utvecklats
väldigt efter krigen. Ett stort tack tillhör
er, veteraner. Ni försvarade vårt land och
byggde upp vårt samhälle.
Kiitos siitä, että te olitte valmiita
uhraamaan oman elämänne, jotta meillä
maa olisi jossa on hyvä elää. Tätä teidän
perintöänne ei pidä unohtaa, sitä pitää
kunnioittaa ja vaalia. Kiitos.
Vilho Syrjä
Mitä on suomalaisuus? Mediassa liitetään suomalaisuuteen useita asioita
ja ominaisuuksia Karjalan piirakasta
henkilökohtaiseen sisuun. Minä pidän
tosisuomalaisuuden tärkeimpänä ominaisuutena kansan puolustustahtoa. Useat
naapurimaamme eivät viime sodissa

osoittaneet riittävää puolustustahtoa, vaan
alistuivat vieraan vallan komentoon.
Kovakalloiset suomalaiset eivät alistuneet Neuvostoliiton vaatimuksiin, vaan
ottivat haasteen vastaan ja - muutamaa
poikkeusta lukuun ottamatta - pysyivät
omassa isänmaassaan ja ryhtyivät puolustustaisteluun, kukin omalla paikallaan
rintamalla ja kotirintamalla. Armeijaamme ei voitettu talvi- eikä jatkosodassa
ja Lapin sodan kävimme omin voimin.
Se, että armeijaamme ei voitettu, antoi
valtionjohdollemme mahdollisuuden
irtaantua sodasta ja tehdä sellainen
rauha, että itsenäisyytemme, yhteiskuntajärjestyksemme ja sananvapautemme
säilyivät.
Tämä sotiemme lopputulos vaati
raskaat uhrit. 90.000 antoi kaikkensa,
he lepäävät nyt sankarihaudoissa. Yli
200.000 haavoittui. Parinkymmenen
tuhannen mieli järkkyi. Osaa heistä
kutsuttiin tärähtäneiksi, he menettivät
taistelukykynsä ja poistuivat paikaltaan,
mutta suurin osa palasi puhuttelun jälkeen takaisin rintamaan, vitjaan. Osalla
meni päreitä kainaloon, he joutuivat
mielisairaalahoitoon. Sotavangiksi joutui
3.400. Heistä 57 % palasi takaisin. Vajaa
puolet armeijastamme säilyi vammautu-

ISÄNMAALLISUUS SODASSA = TURVALLINEN
mattomana.
Tosisuomalaisuuden osoitus oli sekin, että pakon edessä Neuvostoliitolle
luovutetuille ja vuokratuille alueille ei
kukaan jäänyt.
Valtiovalta ja kunnat ovat kiitettävästi,
mahdollisuuksiensa mukaan, varmistaneet sotaveteraanien toimeentulon ja
kuntoutuksen sekä mahdollisuuden asua
omassa kodissaan ja lopuksi tarvittaessa
pääsyn laitoshoitoon. Kuntien kesken
on tosin eroja palveluiden tarjonnassa.

Monet liikelaitokset ja yritykset antavat
veteraaneille ilmaisia tai alennettuhintaisia palveluita, mistä kiitoksemme.
Samoin monen seurakunnan hautausmaalla on veteraaneille oma, ilmainen
Veteraanilehto, myös siitä kiitoksemme.
Suomi 100 -villasukat lämmittivät sekä
mieltä että jalkojani Kilpisjärven hiihtoviikoilla. Kiitokseni sukkien neulojille
ja kutojille.
Oma sotakokemukseni kesti kaksi
vuotta kuusi kuukautta ja kolme viikkoa.

Aloitin konekiväärisotamiehenä, kotiutettiin pommikoneen ohjaajana. Toivon
ja uskon, että seuraavilla sukupolvilla
säilyy vankkumaton puolustustahto. Se
on kansakuntamme itsenäisyyden ja
hyvinvoinnin perusedellytys. Ei vuosituhantinen uhka Venäjältä ole mihinkään
kadonnut.

Sotaveteraani Olli Kivioja
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LAUTTASAARI

Järjestelyt
Yliluutnantti Christer Janzon ja Raimo Lausala
Kunniavartio
Partiolippukunta Lauttasaaren Luotsitytöt
Lippuvartio
Lauttasaaren yhteiskoulun oppilaat
Puheet
Sotaveteraani Sakari Sippola ja Tom Lausala
Kunnioitetut sotiemme veteraanit ja lotat,
arvoisa juhlaväki!
Olen saanut kunnian, nuorison edustajana, pitää tänään tämän puheenvuoron.
Samalla omistan puheeni edesmenneelle
sotaveteraani-isoisälleni.
Olemme tänään kokoontuneet tänne
sankarihaudoille kunnioittamaan sotiemme sankareita - veteraaneja ja lottia.
Heidän panoksensa itsenäisyyden säilyttämisessä on mittaamattoman arvokas
asia, puhumattakaan heidän rohkeudesta
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Seppelepartio
Sotaveteraanit Sakari Sippola ja Eeva-Marja
Hämäläinen sekä Tom Lausala
Musiikki
Puhallinorkesteri Wihtorit
Valokuvaus
Jarmo Ruhanen

ja tahtotilasta. Ilman heitä emme olisi
vapaassa ja itsenäisessä maassa tämänkaltaista muistotilaisuutta pitämässä.
Vapaa ja itsenäinen maa on meille
suomalaisille tärkeä asia, koska Suomi on
ainutlaatuinen ja hieno, sekä demokraattinen ja tasa-arvoinen maa asua. Maa,
joka raskaiden sotamenetysten jälkeen
jälleenrakennettiin kansalaisten kovalla
työllä ja vapaaehtoisuuteen pohjautuneella yhteishengellä. Jälleenrakennuksen
jälkeen nuoremmat sukupolvet ovat

saaneet nauttia toimivasta hyvinvointivaltiosta - muun muassa maksuttomasta
koulutuksesta, terveydenhuollosta sekä
yhteiskuntarauhasta. Olemme kiitollisia
teitä kohtaan, jotka olette laittaneet itsenne likoon itsenäisyyden säilyttämiseksi
sillä periaatteella, että koti ja isänmaa
ovat omaa henkeä arvokkaampia. Tämä
on sanoinkuvaamattoman hieno asia.
Itsenäisyyttä sekä kaikkea tätä hyvää,
jota Suomi meille tarjoaa, emme voi pitää itsestäänselvyytenä. Tähän kaikkeen

VELVOLLISUUDENTUNTO SODASSA = LUOTETTAVA
on tarvittu paljon tekeviä käsipareja,
kansallista yhteishenkeä ja ripaus sisuakin. Tuntemalla historiaa voi ymmärtää
nykypäivää. Historia antaa meille perspektiiviä siitä, kuinka asiat voisivat olla.
Tämä auttaa meitä näkemään sen, kuinka
hyvin meillä asiat ovat, sekä olemaan
kiitollisia siitä, mitä meillä on - myös
niistä pienimmistäkin asioista. Maailma
ja ihmiset muuttuvat ja kehittyvät aikojen
saatossa, mutta välillä on hyvä palata
perusasioiden äärelle.
Sotaveteraaneja ja lottia ei enää tänä
päivänä ole montaa elossa, joten on
tärkeää, että pidämme heistä huolta kukin kykyjensä mukaan. Nyt on mei-

dän nuorempien vuoro kantaa vastuuta
- vastuuta, jota vanhemmat sukupolvet
ovat kantaneet meidän hyväksemme. On
tärkeää, että sotiemme urhoolliset sankarit
saavat onnelliset ja arvokkaat elinpäivät
loppuelämänsä ajaksi.
Perinteiden vaaliminen on myös tärkeä
asia. Me suomalaiset olemme vaalineet
kiitettävästi veteraani- ja maanpuolustusperinteitä. Tehtäköön näin jatkossakin.
Tietoa sodistamme ja veteraaneistamme
on toki nykymaailman internet-ajan johdosta helposti haettavissa, mutta se ei ole
sama asia kuin kasvotusten keskustella
asiasta ihmisen kanssa, joka on vaikeat
ajat käynyt läpi. On siis ensiarvoisen

tärkeää jakaa tietoa nuoremmille sukupolville, joilla ei välttämättä kaikilla
ole ollut mahdollisuutta keskustella veteraanin kanssa. Erilaiset perinneyhdistykset omalla panoksellaan pitävät tätä
toimintaa yllä.
Eräs veteraani antoi minulle useita
vuosia sitten elämänohjeen, kun sellaista
häneltä kysyin. Se kuuluu näin: ”Olkaa
rohkeita ja ahkeria, sekä kunnioittakaa
toisianne.” Kerrassaan hieno ohje annettu
nuorelle miehelle. Tämä ohje teki minuun
suuren vaikutuksen. Se on sellainen ohje,
joka kestää takuuvarmasti aikaa. Sen
vuoksi aionkin tuon ohjeen mielessäni
pitää ja jakaa sitä eteenpäin.
Niin sanotut ”vanhan kansan” sanonnat
ovat edelleenkin yleispäteviä, joskin ne
ovat matkan varrella ”jalostuneet” ja
muuttaneet sanamuotojaan, mutta pääpiirteittän sanoma on sama. Olette meille
paljon opettaneet ja nyt on tullut aika
meidän nuorempien jakaa näitä oppeja
eteenpäin sukupolvelta toiselle.
On hienoa, että maanpuolustustahto
on edelleen korkealla tasolla tänäkin
päivänä. Olkoon se sellaista jatkossakin.
Varusmiespalvelus antaa oivan mahdollisuuden haastaa itsensä, sekä kouluttautua
puolustamaan kotimaataan - tekemään
sitä, mitä veteraanimme tekivät talvi- ja
jatkosodassa. Varusmiespalveluksessa
oppii myös itsestään paljon uutta, sekä
saa myös ihmissuhdetaitoja. Niin sanotun
valmiuden joukkuepelaamiseen, jossa
pienessä ja tiiviissä joukossa on voimaa.
Samankaltaista henkistä voimavaraa kuin
sota-aikojen sisu.
Hieno sitaatti sota-ajoilta ”veljeä ei
jätetä” on jäänyt elämään. Tähän kulminoituu suomalaisen yhteiskunnan toiminnallisuus. Kun joku apua tarvitsee,
niin kyllä hän sitä saa. Yhteispelillä
mennään läpi vaikka harmaan kiven.
Vaikeina aikoina, kun yhdessä tehdään,
voittavat kaikki - koko kansa. Tämä on
yksi niistä elämänohjeista, joita vanhemmat sukupolvet ovat meille opettaneet.
Vaalikaamme sitä jatkossakin.
Lopuksi siteeraan isoisääni, joka tapasi
käyttää saksankielistä sanontaa: ”leben
und leben lassen”. Vapaasti suomennettuna: ”eläkäämme ja annettakoon
toistemme elää”.
Tom Lausala
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MALMI

Järjestelyt
Hans Gabrielsson

Seppelepartio
Sotaveteraanit Usko Puustinen ja Asta Heickel sekä
Tuike Hakkarainen

Kunniavartio
Partiolippukunta Maahiset

Trumpetisti
Inka Pärssinen

Lippuvartio
Töölön Reserviupseerit
Puheet
Sotaveteraani Usko Puustinen ja lukiolainen
Tuike Hakkarainen Helsingin Uudesta yhteiskoulusta
Hyvät naiset ja herrat sekä sotiemme
veteraanit.
Olemme kokoontuneet tänne tänään
kunnioittamaan niitä henkilöitä, jotka
ovat tehneet Suomen satavuotiaan itsenäisyyden mahdolliseksi.
Suomi on pienestä pinta-alastaan ja
matalasta väkiluvustaan huolimatta säilynyt sinnikkäästi itsenäisenä viimeiset
sata vuotta. Kiitos tästä kuuluu niille
urheille sotilaille, jotka vaaransivat hyvinvointinsa ja terveytensä rintamalla tämän
maan ja sen kansan vuoksi. Ilman heitä
Suomi ei nyt pystyisi juhlimaan pitkää
itsenäisyyttä.
Katsoessani tulevaisuuteen minua
rauhoittaa ajatus siitä, että voin saavuttaa
unelmiani ja luoda itselleni realistia suunnitelmia turvallisesta tulevaisuudesta.
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Valokuvaus
Hans Gabrielsson

Minun ei tarvitse pelätä menetystä tai
sodan aiheuttamaa tuskaa, koska tiedän
että tulevaisuus on turvallinen ja vaaraton veteraaniemme takaaman rauhan
ansiosta.
Sekä tulevien että menneiden sukupolvien puolesta, kiitos.
Tuike Hakkarainen
Vietämme kulumassa olevaa vuotta
Suomen itsenäisyyden satavuotisen olemassaolon juhlavuotena. Voimme ylpeänä
katsoa työmme tuloksia.
Tänä vuonna tulee kuluneeksi 60
vuotta siitä, kun sotaveteraanit perustivat
Suomen Sotaveteraaniliiton omien asioidensa ajajaksi ja perinteiden vaalijaksi.
Olemme tänään Suomen Sotaveteraa-

niliiton 60-vuotisjuhlapäivänä laskemassa
muistoseppelettä Malmin sankarihaudalle. Vastaavanlaisia seppeleen laskuja
tapahtuu kaikilla sankarihaudoilla eri
puolilla Suomea.
Teemme tämän huomionosoituksen
sodissa kaatuneille sankarivainajille
kiitollisina siitä, että voimme viettää
juhlapäiväämme itsenäisessä Suomessa.
Kiitollisina siitä, että voimme noudattaa omia arvojamme ja lakejamme,
jotka itse olemme itsellemme sopineet
ja päättäneet. Teidän sankarivainajien
kallisarvoinen uhri on tehnyt sen meille
mahdolliseksi.
Sotavuodet itse eläneenä ja sotatoimiin
osaltani osallistuneena muistan, mikä
oli itsenäisyystaistelussamme kantavana
voimana. Se oli kansakuntamme eheys.

TULEVAISUUDENUSKO SODASSA = POSITIIVINEN
Se ilmeni rintamaoloissa ”veljeä ei
jätetä” -toimintana. Se ilmeni kotirintamalla viholliskoneiden pommitusten
keskellä ystävän auttamisena ja hänelle
turvan suojaamisena. Kaikki halusimme
suojella sitä, mikä meille oli arvokasta
ja pyhää.
Vielä nykyäänkin kuulee puhuttavan
”Talvisodan hengestä”. Se ei ole korulause, vaan aikansa totisinta totta. Ilman
yhteishenkeä emme olisi selvinneet
Karjalasta evakuoitujen yli 300.000
maanmiehemme asuttamisesta uusiin
kotipaikkoihin eri puolille Suomea.
Yhteinen tahto ilmeni myös raskaitten
sotakorvausten ja muiden rauhanehtojen
tinkimättömänä suorittamisena. Jokainen
meistä joutui uhrautumaan yhteisen edun
hyväksi.
Sodissamme kaatui yli 90.000 suo-

malaista. Sankarihaudoilla kulkiessani
katseeni kohdistuvat kolmeen seikkaan.
Sodassa kaatuneen aseveljen nimeen,
hänen syntymävuoteensa ja lopuksi hänen
kuolinpäiväänsä. Nämä tiedot antavat
minulle ajattelemisen aihetta. Monasti
ne saavat mieleni murheelliseksi. Monet
vainajista olivat nuoria miehiä, joilla
elämä oli vasta aluillaan. Jään kysymään,
mikä on elämän tarkoitus? Heidän osakseen tuli antaa oma elämänsä Suomen
itsenäisyyden hyväksi.
Tänään voimme myös kysyä: Mikä
on sankarivainajien ja sotaveteraanien
perintö nykypolville? Sotaveteraaniliiton
kunniapuheenjohtaja, kenraali Adolf Ehnrooth kiteytti aikoinaan sen sanontaan:
Suomi on arvokas maa, sitä kannattaa ja
tulee puolustaa.
Sotavuosina kaikui yksi virsi ylitse

muiden. Se virsi oli ”Jumala ompi linnamme”. Tätä Martti Lutherin virttä laulettiin
rintamilla ilta- ja kenttähartauksissa.
Virttä veisattiin kotirintamalla kirkoissa
ja muissa tilaisuuksissa. Samaisen virren
saattelemana satapäinen joukko suomalaisia lähetti maamme rauhanneuvottelijat
Moskovaan marraskuussa 1939. Silloin
Helsingin rautatieasemalla kaikui voimakkaana virren sanat:
”Jumala ompi linnamme ja vahva turva
aivan, on miekkamme ja kilpemme ajalla
vaaran, vaivan.”
Armollinen Jumala on varjellut maatamme sotiemme vaikeina vuosina. Jumala on ohjannut kulkuamme rauhan aikana.
Hänen avullaan haluamme edelleen
rakentaa tätä yhteistä isänmaatamme.
Sotaveteraani Usko Puustinen
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MUNKKINIEMI

Järjestelyt
Tuija Koivu

Seppelepartio
Sotaveteraanit Lauraliisa Pitkänen ja Mikko Hautanen
sekä Rasmus Parkkonen

Kunniavartio
Partiolippukunta Kirisiskot

Trumpetisti
Tapio Paavilainen

Lippuvartio
Munkkinimiemen Reserviupseerit
Puheet
Sotaveteraani Lauraliisa Pitkänen ja lukiolainen
Rasmus Parkkonen Munkkiniemen yhteiskoulusta
Hyvät kuulijat, tänään muistamme niitä
jotka taistelivat puolestamme sodassa.
Veteraanipäivä on hyvä muistutus
nykynuorille, jotka eivät sotaa ole kokeneet, ettei vapaus tai itsenäisyys ole
itsestään selvyys. Monella suomalaisella
on tai on ollut suvussa jopa perheessä
sotaveteraaneja.
Se että joku on valmis uhraamaan
nuoruutensa tai elämänsä, jotta tulevilla
sukupolvilla olisi parempi olla ja saisivat
kasvaa itsenäisessä maassamme, saa miettimään olisiko sinusta sellaiseen. Tämä
on myös antanut mallia nuoremmille
ikäluokille elämän asenteesta.
Suomalaisille on tuttua että ”veljeä ei
jätetä”, apua tarvitsevia autetaan. Kaverista välittäminen on tärkeää myös tämän
päivän Suomessa. Erityisen tärkeää on
huolenpito sotiemme veteraaneista.
Itsenäisyyden säilyttäminen ei tullut
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Valokuvaus
Pia Mikkonen

helpolla ja vaati isoja uhrauksia. Jopa
90.000 suomalaista kaatui ja vielä useampi haavoittui talvi- ja jatkosodissa. Suurin
osa näistä oli nuoria miehiä, uhrasivat
elämänsä ja taistelivat isänmaan puolesta.
Sitkeydellään, selviytymiskyvyllään ja
uhrautumisellaan he mahdollistivat tuleville sukupolville Suomen nostamisen
hyvinvointi-valtioiden joukkoon.
Sotiemme veteraanien saavutukset
ovat osa kansakuntamme perintöä. Heiltä
saimme eväitä elämäämme. Tämä velvoittaa nykyisiä ja tulevia sukupolvia
ylläpitämään muistoja ja kunnioitusta niin
kuin vanhempamme ja isovanhempamme
ovat tehneet. Isovanhempien tarinoista
olen oppinut paljon sotien vaikutuksesta
nuoren elämässä.
Kunnianosoitus kuuluu sotaveteraaneille, joilta vietiin niin paljon ja jotka
antoivat vielä enemmän. Kiitokset myös

siitä, että olen päässyt kanssanne juhlistamaan veteraanipäivää Suomi-100 vuonna!
Olette teoillanne ja työllä ansainneet
meidän kaikkien kiitoksen.
Rasmus Parkkonen
Kotipaikkani oli vuodesta 1933-1944
Suistamon kirkonkylä. Suistamo oli n. 50
km Sortavalasta koilliseen. Talvisodasta
muistamme Kollaan rintaman, joka kesti
loppuun saakka. Kollaa kuului Suistamon
pitäjään.
Talvisodan syttyessä olin 14v. Lokakuun aikana kylämme täyttyi sotilaista.
Koulu, nuorisoseuran talo, seminaarin
rakennukset kaikki oli täynnä sotilaita.
Samoin sen talon alakerta, jossa asuimme. Siinä oli joku esikunta, mikä, sitä oli
parasta olla kysymättä.
Kaikki olivat jotenkin odottavalla

UHRAUTUVAISUUS SODASSA = ROHKEA
kannalla, hämmentyneitä. Muistan sen
marraskun 30 pvn aamun kuin eilisen.
Olin pihalla, oli muitakin. Pihaan ratsasti
lähetti, joka sanoi:”NYT SE ON ALKANUT”. Pohjoisessa, Suojärven suunnassa,
taivas punersi. Suojärvi paloi jo. Vieläkin
ihoni nousee kananlihalle muistaessani
tuon hetken. Kirkonkylää ei evakuoitu,
muita kyliä kyllä. Mutta ihmisiä lähti
vapaehtoisesti, niin mekin, äiti, minä ja
siskoni nelivuotias Raili.
Tavisodan jälkeen päädyimme Juvalle.
Sain naapurista kaverin, joka vei minut
lottiin, vaikka olin vasta 15v. Kun tuli v
1941, Juvan kirkolle perustettiin ilmavartio ja meidät lähetettiin Pieksämäelle 4
pvn iv-kurssille. Piirrettiin erimerkkisiä
lentokoneita, opeteltiin säähavaintoja.
Mieleeni on jäänyt ”kauniin ilman poutapilvet”. Opeteltiin kompassin käyttöä ja
havaintojen lähettämistä puhelimella.
Kun sota syttyi, lottapiiristä tuli kirje,
jossa kehotettiin ”luovutetulta alueelta
olevia lottia lähtemään rintamakomennukselle.” Ja minähän olin valmis. Vuodesta 1933, kun tulin alakouluseminaarin
harjoituskoulun toiselle luokalle, ammattini oli selvä: minustakin tulee alakoulun
opettaja. Tämä unelma kesti aina vuoteen
1944 saakka.
Olin silloin 16-vuoptias, lottalupaus
annettiin 17-vuotiaana. Minulla ei ollut
edes yhdistyksemme sääntöjä. Ne löysin

kymmeniä vuosia myöhemmin joltain
antiikkikauppiaalta.
Lottapiiristä sain vain kesämanttelin
ja lottalakin. Lottapuku minulla oli, äidin
entinen.
En tiedä, olinko niin innokas, vai puute
komennuslotista, että minut päästettiin
lähtemään. Jouduin juvalaisten joukkoon,
kaikki minua vanhempia, mutta hyvää
huolta he minusta pitivät.
Ensimmäinen paikka oli Räisälä. Sitten
Kyyrölä, sitten Kämärä. Armeija eteni
niin nopeasti vanhalle rajalle, ettei koko
aikana ollut mitään kuin omien koneitten
lentoja. Alussa meitä oli kaksi vuorossa,
sitten yksi kaksi tuntia kerrallaan. Kannaksella olin kaksi vuotta.
Painopistehän oli siirtynyt Itä-Karjalan
valloittamiseen. Suistamollekin oli perustettu iv-asema ja vanhemmat olivat
jo siellä. Ikävöin kotiin ja sain siirron
sinne. Siellä koin sen viimeisen lähdön
kaikkine suruineen. Lapua oli määränpäämme. Muistan kun kävelin sen 6
km asemalta Fossin mäelle, jossa tiesin
perheeni olevan Mäki-Panulan talon
pienessä vinttikamarissa, isä ja äiti, Raili
10 v, sodasta palannut veljeni raskaana
olevan vaimonsa kanssa.
Tiesin, että opettaja haaveet sota oli
vienyt, niin kuin monen muunkin nuoren
miehen ja naisen. Mutta työtä löytyi, jos
oli valmis tekemään ja elämä voitti. Oli

sijoitettava kaikki 400 000 karjalaista,
maksettava sotakorvaukset, kehitettävä
apua sotainvalideille. Mutta viisikin vuotta sodassa olleet miehet jäivät hoidotta.
Heillä ei ollut muuta kuin alkoholi, tai
puhumattomuus, josta kärsi koko perhe. Se on heijastunut jopa seuraavaan
sukupolveen.
Lapsia syntyi heti sodan loputtua ennätysmäärä. Olemme pieni kansa, meillä
ei olisi varaa vähentyä.
Täytämme tänä vuonna 100 vuotta.
Jätämme Teille nuoret maan, jossa on
raikasta vettä ja ilmaa, kaunis koskematon
luonto ja tärkeintä VAPAUS.
Tosin viimeaikaiset tapahtumat ovat
todistaneet, että maammekaan ei ole
enää mikään lintukoto, jossa olisimme
turvassa. Tämä ensimmäinen 100 vuotta
on vaatinut paljon uhrauksia. Siksi me
seisomme täällä muistuttamassa siitä
suurimmasta uhrista, jonka he antoivat, elämänsä tämän maan puolesta. Vaalikaa
tätä muistoa senkin jälkeen, kun meitä
ei enää ole. Jos me niillä tiedoilla ja taidoilla, joka meillä oli, olemme vieneet
tämän maan tämän ensimmäisen 100
vuotta, Teidän tämän päivän tiedoilla ja
taidoilla uskon Teidän onnistuvan entistä
paremmin luotsaamaan tämän rakkaan
maan kohti seuraavaa 100 vuotta!
Sotaveteraani Lauraliisa Pitkänen
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ESPOO
Järjestelyt
Raimo Riikonen
Kunniavartio
Espoon reserviläiset
Lippuvartio
Espoon reserviläiset
Puheet
Sotaveteraani Olavi Matilainen ja
lukiolainen Leo Ollikka
Kuninkaantien lukiosta
Seppelepartio
Sotaveteraani Olavi Matilainen ja
Leo Ollikka
Musiikki
Suomalaisen Klubin orkisteri sekä
Sotaveteraanikuoto ja ESMILA
Valokuvaus
Matti Kaltokari

Arvoisat veteraanit, lotat ja juhlavieraat.
Minulla on ilo ja suuri kunnia pitää
puhe nuoren näkökulmasta ja kertoa
nuoren sukupolven elämästä itsenäisessä Suomessa. Tänä päivänä lapset ja
nuoret saavat kasvaa tasapainoisessa ja
kannustavassa ilmapiirissä. Joka päivä
saamme kokea pieniä ja suuria iloja ja
ainakin omasta puolestani voin sanoa,
että elämä täällä koti-Espoossa on parasta
mitä tiedän. Suuri kiitos tästä kuuluu
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teille, sotiemme veteraaneille ja lotille,
ilman teitä en uskoisi eläväni näin mukavaa elämää vakaassa ja turvallisessa
ympäristössä enkä varmaankaan edes
pitäisi tätä puhetta.
100 vuotiaan historiamme aikana
Suomi on kehittynyt takapajuisesta maatalousmaasta yhdeksi maailman johtavaksi hyvinvointivaltioksi ja koulutuksen
edelläkävijäksi. Menestyksemme eteen
on tehty valtavasti määrätietoista työtä.

Jokainen sukupolvi on saanut elää edeltäjäänsä kehittyneemmässä ja paremmassa Suomessa. Tänä päivänä meillä
nuorisolla on kaikki edellytykset tavoitella meidän omia unelmiamme. Täällä
on todella turvallista, kaikille tarjotaan
mahdollisuus harrastamiseen, koulutus
on huippuluokkaa ja kaverit piristävät
arkea hurjasti. Täällä mennään monessa
asiassa muita maita edellä, joten voi siis
sanoa, että elämä hymyilee.
Oma vaarini on tällä hetkellä 91
vuoden kunnioitettavassa iässä ja hän
oli mukana jatkosodassa Karjalan kannaksella. Vaarilta olen kuullut tarinoita
sodan julmuudesta, uroteoista ja yhteen
hiileen puhaltamisesta. Kunnioitankin
hänen ja teidän muiden veteraanien ja
lottien tekoja äärettömän paljon ja niin
tekee myös ikätoverini. On puhuttu, ettei
nuorta sukupolvea kiinnostaisi historia
eikä veteraanit mutta ilokseni voin kumota nämä väitteet. Nuoria kiinnostaa
Suomen historia ja veteraanien teot ja
varsinkin tällaisena juhlavuotena katsotaan menneisyyteen.
Vajaa kuukausi sitten neljä teistä
vieraili koulullamme, Kuninkaantien
lukiossa, Suomi 100 -teemaisessa päivänavauksessa. Voin sanoa, että tilaisuus
on varmasti yksi koulumme ikimuistoi-

OIKEUDENMUKAISUUS SODASSA = REILU
simmista päivänavauksista. Opiskelijat
oppivat hurjasti uutta mielenkiintoisista
ja uskomattomista tarinoista ja saivat
viisaita elämänohjeita. Tunnelma oli
koko tilaisuuden ajan käsin kosketeltava ja juhlallisen arvokas. Keskustelu
päivänavauksen annista jatkuu yhä ja
siitä huomaa, että opiskelijat ovat kokeneet jotain ainutlaatuista. Onkin todella
hienoa, että Espoon sotaveteraanit Ry ja
Kuninkaantien lukio tekevät yhteistyötä
ja toivottavasti tämä toiminta jatkuu myös
tulevaisuudessa.
Haluan kiittää teitä veteraaneja ja lottia
tekemästänne työstä. On onni saada asua
itsenäisessä Suomessa, jossa asiat ovat
näin hyvin. Kiitos teille ja onnittelut
60-vuotiaalle veteraaniliitolle.
Leo Ollikka

Hyvä juhlayleisö ja koulunuorison edustajat, arvoisat sotaveteraanit
Sotaveteraaniliiton täyttäessä tänään
60 vuotta, laskivat Espoon Sotaveteraanit
äsken seppeleen sodissamme 1939–1945
kaatuneiden espoolaisten sankarivainajien
muistomerkille. Samalla hetkellä jokai-

sessa maamme kaupungissa ja kunnassa
on tuotu kukkatervehdys Suomen nyt
100-vuotista itsenäisyyttä kunniakkaasti
puolustaneiden leposijoille.
Haluamme osoittaa kiitollisuutta ja
kunnioitusta henkensä isänmaan puolesta
antaneille aseveljillemme ja lotta-sisarillemme. Heidän ja vielä elossa olevien
sotaveteraaniemme voimakas maanpuolustustahto Suomen nuoren itsenäisyyden
säilyttämiseksi nosti mainettamme myös
maamme rajojen ulkopuolella. Kirjoitettiin talvisodan ihmeestä!
Muistamme myös, että itsenäisyyttämme puolustaneet, sodista palanneet
sisaret ja veljet osallistuivat vaikeiden
sotavuosien jälkeen maamme jälleenrakentamiseen ja raskaiden sotakorvausten
maksamiseen.
Tänään onnittelemme lämpimästi 60
vuotta täyttävää Sotaveteraaniliittoa, joka
on eri veteraanijärjestöjen kautta tukenut
jäseniään aineellisesti ja henkisesti. Liitto
on ansiokkaasti toiminut Suomen itsenäisyyteen liittyvien arvojen ylläpitäjänä ja
edistäjänä.
Liiton aktiivinen yhteydenpito eduskuntaan ja valtion eri virastoihin sekä
kunnallisiin päättäjiin, on viime vuosina
tuottanut arvokkaita päätöksiä pienenevän

sotaveteraanijoukon fyysisen kunnon
ylläpitämiseksi ja kotona selviytymisen
tukemiseksi. Kiitos siitä.
Me vielä elossa olevat sotaveteraanit – sotilaat ja lotat – luotamme meitä
nuorempiin sukupolviin. Uskomme, että
juhlivan Sotaveteraaniliiton perinteensiirtotoimin itsenäisyytemme säilyttämisen
arvostus sekä sodissa menehtyneiden
maanpuolustajien muiston kunnioittaminen elävät historiassa ja perinteinä
tuleville sukupolville.
Kenraali, Mannerheimristin ritari
Adolf Ehrnrooth on viisaasti kirjoittanut:
”Kansa, joka ei tunne menneisyyttään, ei
hallitse nykyisyyttään, eikä ole valmis
rakentamaan tulevaisuutta.”
Kansainväliseen turvallisuuteen liittyvä ajattelu on tämän ajan keskeinen asia.
Muistaen sotiemme aikana eri puolilta
maailmaa saamamme avun, maamme
on nyt puolestaan mukana kriisien torjunnassa. Luotamme kansalaistemme
inhimillisyyteen ja haluun edelleen tukea
hädässä olevia.
Päätän lyhyen puheeni kenraali Ehrnroothin tuttuun lausahdukseen: ”Suomi on
hyvä maa. Sitä kannattaa puolustaa!”
Sotaveteraani Olavi Matilainen

23

VANTAA

Vantaalla seppeleen laskivat Vantaan Sotaveteraanit ry:n puheenjohtaja Matti Passi ja Vanda Krigsveteraner rf:n puheenjohtaja Åke Eklund.

Hartauspuheen piti rovasti Jaakko Simojoki. Lippuvartiossa vasemmalta Tuula Mahlman, Usko Peijari ja
Suomen lipulla Ahti Pohjonen.
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Helsingin keskusta-alueen veteraanit kutsuttiin ravintola Bottalle. Mieskuoro Mikaelin laulajat esittivät
tilaisuuteen sopivia lauluja.

Haagan alueella asuvat veteraanit oli kutsuttu Huopalahden seurakuntasaliin. Lämminhenkisessä tilaisuudessa esiintyivät mm. Helsingin Faktorilaulajat.
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Oulunkylän Sotaveteraanitalon vapaa-ajantila täyttyin Oulunkylässä ja lähiympäristössä asuvista sotaveteraaneista. Muusikko Katri Silolahti soitti ja lauloi tuttuja lauluja.

Helsingin Rauhanturvaajien aktiivit Marja-Leena Pihlajamaa (vas.) ja Mervi Aho kävivät 15.10. tapaamassa sotaveteraani Erkki Aaltosta. Erkki oli erittäin iloinen vierailusta sekä saamastaan kunniakirjasta.
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SOTAVETERAANIJÄSENTEN TAPAAMINEN
Lottia tapaamassa
Tämä vuosi on monin tavoin merkityksellinen. Kuten tiedämme, tämä on Suomen
100- vuotisjuhlavuosi; saamme iloita
maamme vapaudesta ja itsenäisyydestä.
Ajatuksemme kääntyvät menneeseen
sota-aikaan, jolloin sotiemme veteraanit, sekä miehet että naiset, antoivat
panoksensa itsenäisyytemme puolesta.
Tunnemmekin tänä päivänä suurta kiitollisuutta. Tänä samana vuonna, syyskuun
29. päivänä, Sotaveteraaniliitto vietti
60-vuotisjuhlaansa. Ajankohtaan liittyen
liiton ja jäsenyhteisöjen edustajat asettivat tänä vuonna tavoitteekseen tavata
jokaisen rintamatunnuksen omaavan
veteraanin. Pääosa veteraaneista tavattiin
alueellisissa kahvitilaisuuksissa, joita
järjestettiin eri puolilla Helsinkiä, osan
luona käytiin kotivierailulla. Vierailut
olivat myös yksi virallisista Suomi
100-vuotistapahtumista.
Kun meille keväällä tarjoutui mahdollisuus lähteä mukaan toteuttamaan
veteraanivierailuja, koimme vahvaa halua
olla mukana tehtävässä. Joukossamme on
yhä sotaveteraaneja ja nyt olisi meidän
hetkemme toimia ja osoittaa kiitollisuuttamme. Projekti vaikutti mielenkiintoiselta ja saavuimme odottavin mielin
ensimmäiseen yhteiseen tapaamiseemme
Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin tiloihin. Oli ilo huomata, että vapaaehtoisia
oli eri ikäryhmistä ja erilaisista taustoista.
Ensimmäisessä tapaamisessa piirin toiminnanjohtaja Rauno Loukkola kertoi
meille projektista ja sen toteuttamisesta ja
saimme keskustella mieleen tulleista kysymyksistä ja ajatuksista. Toinen yhteinen
koulutustilaisuus pidettiin syyskuussa ja
oli mukava huomata, että vapaaehtoisten
määrä oli moninkertaistunut ja ihmiset
olivat aktiivisia.
Meillä oli etuoikeus vierailla kahden
lotan luona pyhäinpäivänä 4. marraskuuta.
Olimme heihin ensin puhelinyhteydessä
ja esittelimme itsemme sekä asiamme ja
kysyimme, voisimmeko tulla tapaamaan
heitä. Molemmat henkilöt ilahtuivat ja
hieman yllättyivätkin puhelusta ja toivottivat meidät tervetulleiksi. Soitimme
tapaamispäivänä ovikelloa innostunein,
mutta myös hieman jännittynein mielin; tilanne oli uusi meille kaikille.

Vastaanotto oli hyvin myönteinen ja
lämmin. Vierailun alussa luimme lotille
presidentti Sauli Niinistön ja rouva Jenni
Haukion lähettämän kunniakirjan, jossa
kiitettiin veteraaneja isänmaamme puolustamisesta ja jälleenrakentamisesta.
Hetki oli juhlallinen ja mieleenpainuva.
Lisäksi lotat saivat Sotaveteraaniliitolta
pienen lahjan ja piirin tiedotteen, jonka
kävimme yhdessä läpi. Tapaamisen aikana kartoitimme veteraanipalvelujen ja
-etuisuuksien käyttöä sekä mahdollisia
lisätarpeita.
Meihin teki vaikutuksen se, kuinka
suurta iloa saimme lotille vierailumme
kautta tuoda. He olivat hyvin kiitollisia ja
otettuja saamastaan kunnianosoituksesta
ja välittämisestä. Vierailumme aikana keskustelimme hieman menneistä ajoista; molemmilla henkilöillä sota-ajan tapahtumat
olivat jääneet elävästi mieleen. He olivat

kumpikin palvelleet muun muassa ilmavalvontatehtävissä eri puolilla Suomea.
Saimme kuulla vuoden 1941 tapahtumista
nuoren lotan näkökulmasta sekä tunnelmista vastuullisen ilmatorjuntatehtävän
toteuttamisessa. Keskustelimme myös
tästä päivästä ja tulevasta. Toinen henkilö
kertoi pilke silmäkulmassaan suunnittelevansa jo omia 100- vuotisjuhliaan.
Vierailumme loppupuolella kysyimme
lotilta, millaisissa tunnelmissa he viettävät
Suomen 100-vuotispäivää. Toinen heistä
totesi, että elämme tänäkin päivänä jännittäviä aikoja. Toinen sanoi juhlallisesti,
että saamme olla ylpeitä tästä maasta.
Veteraanien jättämän arvokkaan perinnön
vaaliminen on uusien sukupolvien tärkeä
tehtävä.
Jasmin Kurkaa-Kivelä
Antti Kivelä

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön ja rouva Jenni Haukion sotaveteraaneille osoittama kiitoskirje
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SOTAVETERAANIEN TAPAAMINEN
Me kiitämme, emmekä unohda
Suomen Sotaveteraaniliitto viettää tänä vuonna 60-vuotisjuhlavuottaan. Sen
kunniaksi liiton edustajat vierailivat rintamatunnuksen omaavien jäsensotaveteraanien luona. Vierailut olivat myös yksi
Suomi 100-vuotistapahtumista. Saimme
ystäväni Pauliinan kanssa kunnian vierailla usean isänmaatamme puolustaneen
sotaveteraanin luona vieden heille tasavallan presidentti Sauli Niinistön ja rouva
Jenni Haukion kirjoittaman kunniakirjan.
Kunniakirja toimitettiin kotiin niille sotaveteraaneille, jotka eivät päässeet yhteisiin
juhlatilaisuuksiin.
Lähdin itse mukaan veteraaniliiton
toimintaan viime syksynä. Tuolloin 23-vuotiaana hämmästyin huomatessani olevani
vapaaehtoisten keskuudessa selvästi nuorimmasta päästä. Tilanne harmistutti minua
suuresti ja ihmettelin sen syitä. Eivätkö
nuoret osaa enää arvostaa veteraanien tekemää raskasta työtä isänmaamme eteen?
Luulenpa, että pääsyy nuorten vähäisyyteen
on siinä, että veteraanien kokemukset näyttäytyvät nykypäivän nuoren silmin varsin
kaukaiselta ja vieraalta. Olen kuitenkin sitä
mieltä, että vain ymmärtämällä mennyttä,
voi ymmärtää nykyistä ja tulevaa.
Pidämme nykyisin asioita liian itsestään
selvinä, emmekä aina muista, millaisia
uhrauksia nykyisen elintasomme eteen on
tehty. En tarkoita tällä ainoastaan sota-ajan
uhrauksia, vaan myös maamme sisukasta
jälleenrakentamista raskaiden sotien jälkeen. Silloin jos joskus on tarvittu sisua
ja lujaa uskoa isänmaamme tulevaisuuteen. Tunsinkin velvollisuudekseni omalta
osaltani kiittää veteraaneja ja osoittaa
kunnioitusta heitä ja heidän tekemiään
uhrauksia kohtaan.
Olen aina pitänyt Pertti Mäenpään runosta Kuudes joulukuuta, jossa sanotaan
”Ilman teitä, selvinneitä jostain sieltä,
puhuisimme nyt vierasta kieltä. Ilman
heitä, joiden ristit ovat puuta, olisi arkipäivä
kuudes joulukuuta.” Nämä lauseet rinnassani lähdin kiittämään ja toimittamaan
kunniakirjoja isänmaatamme sotilaina
tai lottina puolustaneille veteraaneille.
Pyysin myös ystäväni Pauliinan mukaan
toimintaan, sillä tiesin myös hänen osaavan arvostaa veteraanien tekemää työtä
maamme eteen. Tutustuimme toisiimme
ollessamme suorittamassa vapaaehtoista
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Lotta Kirsti Heinonen ja Karoliina Pousi

Lotta Martta Vuorijoki ja Pauliina
Noranta

asepalvelusta, joten olimme ennenkin
olleet yhdessä isänmaan asialla.
Pienen jännityksen vallassa lähestyimme
veteraaneja ensin puhelimitse. Pelkäsimme,
että kukaan ei haluaisi meitä, heille täysin
tuntemattomia ihmisiä, omaan kotiinsa.
Pelkomme osoittautui täysin aiheettomaksi,
sillä jokainen veteraani, johon saimme
yhteyden, toivotti meidät lämpimästi tervetulleeksi. Monien luokse olisimme
saaneet mennä vierailemaan vaikka heti
saman päivän aikana. Olimme häkeltyneitä
siitä, kuinka lämpimän ja iloisen vastaanoton saimme jo puheluiden perusteella.
Oli ihanaa tuntea itsensä tervetulleeksi,
mutta ennen kaikkea oli kunnia päästä
viemään Presidentin allekirjoittama kunniakirja kunnioitetuille sotaveteraaneille.
Vierailujen tarkoitus olikin tällä pienellä,
mutta arvokkaalla eleellä osoittaa se, ettei
veteraanien uhrauksia ole unohdettu.
Olimme yhtä mieltä siitä, että kiitollisuutta veteraaneja kohtaan on osoitettava
nyt, kun heitä vielä on. Veteraanien tarinoita
on kuunneltava vielä, kun kertojia on. Aivan liian harvat veteraaneista pääsivät omin
silmin näkemään tekemänsä työn arvon.
Aivan liian harva heistä saa tänä päivänä
kokea sen, kun juhlimme itsenäisyyttämme
6. joulukuuta. Omassa henkilökohtaisessa
arvomaailmassani kärkisijoille pääsevät
isänmaa ja terveys. Kumpikaan näistä ei
ole ollut veteraaneille itsestään selviä. He
ovat puolustaneet isänmaatamme viimeiseen keinoon tarttuen oman terveytensä,
hyvinvointinsa, jopa henkensä uhalla.
Nämä tapaamiset antoivat meille nuoremmille paljon enemmän kuin osasimme
ikinä odottaakaan. Toivon myös, että

tapaamisten tuoma ilo on ollut molemminpuolista. Uskallan väittää, että kaikki
se ilo ja positiivisuus, joka tapaamistemme yhteydessä on välittynyt, on aitoa
ja pyyteetöntä. En ole koskaan kokenut
nuorempien ihmisten kohdalla sellaista
vieraanvaraisuutta, jota veteraanien luona
vieraillessamme saimme kokea. Kaikesta
siitä positiivisuudesta, elämänasenteesta ja
viisaudesta me nuoremmat voimme oppia
valtavasti lisää.
Päällimmäisenä vierailuista jäi mieleen
veteraanien kiitollisuus. Veteraanit, jos
ketkä osaavat olla kiitollisia hyvin pienistä,
meille niin kovin arkisista ja itsestään selvistä asioista. Oli hämmästyttävää, kuinka
kukaan tapaamistamme veteraaneista ei
ollut millään tavalla katkera, sen sijaan
kiitollinen senkin edestä. Eräskin tapaamamme veteraani totesi ”kesä se tuli sotaaikanakin”. Kun on kokenut pahimman,
osaa nauttia elämän pienistä iloista. Me,
jotka olemme saaneet elää ja kasvaa rauhan
aikana vakaassa hyvinvointiyhteiskunnassa, emme voi edes ymmärtää, miten paljon
iloa voi tuoda sota-aikana saatu kaakao tai
sodan jälkeen tanssitut tanssit.
Kuuntelemalla sotaveteraaneja me
kaikki voimme varmasti oppia olemaan
kiitollisempia siitä, mitä kaikkea hyvää
meidän elämässämme tänä päivänä on.
Veteraaneja kuuntelemalla opin myös sen,
ettei katkeruudella tai negatiivisuudella
voiteta mitään. On parempi suunnata katseensa ja ajatuksensa hyvään, sillä positiivisella asenteella elämässä pääsee paljon
pidemmälle.
Oli hienoa kuulla, miten kiitollisina veteraanit muistelivat jopa omaa nuoruuttaan.

SOTAVETERAANIJÄSENTEN TAPAAMINEN
Nuoruuttaan, jolloin osa heistä oli joutunut
jättämään oman kotinsa ja elämää on
varjostanut pommituksen, jopa kuoleman
pelko. Kaikesta huolimatta monet pystyivät
aidosti sanomaan, että heillä on ollut hyvä
elämä. Tämä sai meidät ymmärtämään sen,
kuinka paljon meillä on mahdollisuuksia.
Mahdollisuuksia nähdä, kokea ja tuntea.
Mahdollisuuksia elää normaalia nuoren
ihmisen elämää ja kiertää maailmaa.
Ymmärrän nyt olla kiitollisempi siitä, että
meidän elämämme on täynnä sellaisia
hienoja mahdollisuuksia, joita ei heidän
nuoruudessaan ollut. Suurta arvostusta
minussa herätti se, kuinka kiitollisesti veteraanit osasivat kaiken kokemansa jälkeen
suhtautua elämään. Kaikista tapaamistamme veteraaneista loisti palava elämänilo,
joka on mielestäni kadehdittavan upea
piirre yli 90-vuotiaissa ihmisissä.
Sen lisäksi, että veteraanit osasivat
olla kiitollisia menneestä, he osasivat
olla kiitollisia myös tästä hetkestä. Oli
todella mukava kuulla, että veteraanien
palvelut suurimmilta osilta toimivat hyvin
ja että he olivat kiitollisia heille tarjotuista palveluista, kuten kuntoutuksista
ja siivouspalveluista. Kunnianosoituksen
lisäksi yksi vierailumme tavoitteista olikin
myös muistuttaa veteraaneja käyttämään
heille tarkoitettuja etuuksia. Osa veteraaneista suhtautui omaan asemaansa varsin
vaatimattomasti. Kuitenkin kannustin ja
kannustan edelleen jokaista isänmaatamme
puolustanutta veteraania hyödyntämään
tarjotut palvelut. Veteraaniliitto varmasti
myös ottaa mielellään vastaan niin palautetta kuin kehitysideoitakin palveluiden
suhteen.
Uskon, että huumorintaju ja kyky nauraa
itselleen ovat auttaneet veteraaneja selviämään elämässä kaikkine kokemuksineen ja
vaikeuksineen. Tapaamistemme yhteydessä
kuulemamme letkautukset hymyilyttävät
meitä varmasti vielä vuosienkin päästä.
Moniin humoristisiin kommentteihin sisältyi kuitenkin oivallus siitä, että elämää
ei kannata ottaa liian vakavasti. Elämässä
tulee olla lapsenomaista iloa ja veikeyttä.
Kaikki se hyväntuulisuus ja positiivisuus
oli niin tarttuvaa, että jokaisen tapaamisen
jälkeen kävelimme suupielet korvissa.
Nyky-yhteiskunnassamme kaivattaisiin
rutkasti lisää positiivisempaa suhtautumista
asioihin. Tästäkin asenteesta voimme ottaa
oppia sotaveteraaneiltamme.
Tapaamistemme tarkoitus oli osoittaa

kunnioitusta veteraaneja kohtaan, mutta
saimme kokea vierailumme itsessään jo
ilahduttaneen heitä. Kaupanpäällisiksi
saimme tästä itse hyvän mielen ja muistoja, joita emme varmasti ikinä unohda.
Antoisinta oli kuitenkin nähdä se ilo ja
hyvä mieli, jonka vierailumme sai aikaan.
Vaikka arkielämä tuntuu usein kiireiseltä ja
stressaavalta, tärkeille asioille löytyy aina
aikaa. Vanhojen ihmisten luona vierailu ja
hetken juttutuokio ei meiltä paljon vaadi,
mutta antaa molemmin puolin sitäkin
enemmän. Tarinoiden kertojia on kuunneltava vielä, kun heitä on keskuudessamme.
Olin aivan häkeltynyt siitä, kuinka paljon
hyvää mieltä pieni vierailumme sai aikaan.
Samalla ymmärsin myös sen, että nyt on
meidän aikamme pitää huolta heistä, jotka
ovat maamme rakentaneet.
Samalla sisälläni heräsi kuitenkin myös
huoli yksinäisten vanhojen ihmisten syrjäytymisestä ja unohdetuksi tulemisesta.
Vaikka vierailumme tuotti valtavasti iloa
kaikille osapuolille, yksittäinen vierailu
ei pidemmän päälle kanna. Onneksemme
monilla oli lähellä ihmisiä ja iso suku,
joka huolehtii. Joukkoon kuitenkin mahtui myös heitä, joiden ikä lähenteli sataa
vuotta ja lähipiiri oli luonnollisestikin
kaventunut, sillä monet läheiset olivat jo
menehtyneet. Toivonkin koko sydämestäni,
että veteraanit ottaisivat Veteraaniliittoon

yhteyttä mitä vain apua kaivatessaan, oli
sitten kyse kauppareissusta tai juttuseurasta. Nyt on meidän vuoromme toimia
isänmaan asialla.
Kuten Presidentti Niinistö kunniakirjassa totesi, veteraanien jättämä perinne
on tulevien sukupolvien voimavaraa. Me
haluamme pitää sen ajankohtaisena ja
elävänä, sekä välittää sen myös tulevien
sukupolvien voimavaraksi. Veteraanien
jättämä perinne kantaa yhteiskuntamme
myös vaikeiden aikojen läpi. Veteraanit
eivät jättäneet kaveria, me emme halua
jättää veteraania.
”Vielä vapaa on ja itsenäinen maamme,
Se on sitä vuoksi suuren urheuden. Nöyrin
mielin Suomen lippuun katsokaamme,
Kiitos Teidän, se on sinivalkoinen.” Näiden sanojen myötä haluamme omalta
osaltamme kiittää jokaista maatamme
puolustanutta veteraania siitä, että voimme
tänä vuonna juhlia 100-vuotiasta Suomea
ja haluamme toivottaa Teistä jokaiselle
oikein hyvää itsenäisyyspäivää!
Me kiitämme, emmekä unohda.
Karoliina Pousi,
oikeustieteen ylioppilas, Helsinki
Pauliina Noranta,
oikeustieteen ylioppilas, Helsinki

Pauliina Noranta luovutti sotaveteraani Henrik Tallgrenille kunniakirjan ja suklaarasian.
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Kunnioitettu sotaveteraani!
Arvoisa veteraanitunnuksen omaava jäsensotaveteraani, jos et päässyt
asuinalueellasi järjestettyyn yhteiseen
tapaamiseen, eikä sinun luona ole vielä
vierailtu, toivomme että ottaisit yhteyttä
piirin toimistoon puh 050 4414 703 tai
050 4414 704.

Haluaisimme toimittaa sinulle tasavallan
presidentti Sauli Niinistön ja rouva Jenni
Haukion sotaveteraaneille osoittaman
kunniakirjan. Toisimme samalla myös
Suomen Sotaveteraaniliiton 60-vuotislahjana suklaarasian. Samalla voimme
keskustella myös veteraanien ajankohtaisista asioista. Soitellaan.

Talvisodan
kansallinen
muistomerkki
paljastetaan
Kasarmitorilla
30.11.
Talvisodan kansallinen muistomerkki paljastetaan yleisölle
Helsingin Kasarmitorilla talvisodan syttymispäivänä torstaina
30. marraskuuta klo 17.00.
Tilaisuus on yleisölle avoin. Yleisöä pyydetään saapumaan
paikalla viimeistään 15 minuuttia ennen tilaisuuden alkua
klo 16.45 mennessä sekä varautumaan turvatarkastukseen.
Teoksen on suunnitellut kuvanveistäjä Pekka Kauhanen.
Muistomerkin paljastustilaisuuden järjestää opetus- ja
kulttuuriministeriön asettama Talvisodan muistomerkkitoimikunta.
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HELSINGIN SEUDUN SOTAVETERAANIPIIRI RY
www.sotaveteraanipiirihelsinki.ﬁ, facebook.com/hssvp
PIIRI
Puheenjohtaja Pertti Laatikainen, puh. 050 543 6151
Toimisto: Mannerheimintie 93 A, 00270 Hki
Toimisto on avoinna ma-to klo 9 -14, puh.aika 9 - 12
sähköposti: helsinki@sotaveteraaniliitto.¿
Toiminnanjohtaja Rauno Loukkola puh. 050 441 4703
sähköposti: toiminnanjohtaja.hssvp@kolumbus.¿
Piirisihteeri Sinikka Watjus puh. 050 441 4704
sähköposti: piirisihteeri.hssvp@kolumbus.¿
Kuolleet ja osoitteenmuutokset piirisihteerille!

Espoon Sotaveteraanikuoro
Puheenjohtaja Lauri Lehtonen, puh. 0400 542 527
Kuoron johtaja Kai Vahtola, puh. 524 787
Kuoron varajohtaja Pekka Kontu, puh. 455 6768
Isäntä, lipunkantaja, vpj Matti Mäkeläinen
puh. 040 549 0562
VANTAAN SOTAVETERAANIT ry
Jäsensihteeri Marjo-Riitta Koivisto, puh. 0400 602 905
Puheenjohtaja Matti Passi puh. 0400 446 210
Kuntoutusvastaava Seppo Kuokkanen puh. 040 525 0531
Tiedotusvastaava Tuula Mahlman puh.050 596 1720

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

SUOMALAISET SOTAVETERAANIT
AMERIKASSA
Puheenjohtaja Hans Nyholm puh.+1-561-284 6886,
gsm.+1-561-319 8852
Sihteeri Mirja Silvan gsm +1-561-568 8393

Veteraanien avustajatoiminta
avustajatilaukset ma – pe 9.00 – 11.00

Kannattajajäsenyhdistykset

Helsinki
Projektiohjaaja Tiina Saloheimo puh. 040 137 6807
Muu Uusimaa
Projektipäällikkö Heidi Aho, puh 050 406 1902
Inkeriläiset ja Karjalaiset Heimoveteraanit kerho
Toiminnanjohtaja Vihtori Hyyrönen puh. 050 3019140
Puheenjohtaja Hans Gabrielsson, puh. 275 9369
Suomen Sotaveteraanien Viron kerho
Toiminnanjohtaja Mati Blumfeld puh. +372 501 5962
Toompea 8, 10142 Tallinn, Viro
Toimisto avoinna ma 14-18 ja ti klo 9-13
puh. 372 6660 435
Helsingin Sotaveteraanikuoro
Puheenjohtaja Pentti Paavola puh (09) 684 8813
Laulunjohtaja Reijo Pajamo, puh 040 773 8025
Varalaulunjohtaja Rolf Söderlund 040 587 7959
Tilinhoitaja Anneli Haapiainen 050 564 2130
ESPOON SOTAVETERAANIT ry
Toimisto: Ukonvaaja 4, 02130 Espoo, puh. 452 5721
Toimisto on avoinna ma–to klo 9–14.
sähköposti: espoon.sotaveteraanit@luukku.com
Toimistotyöntekijä Kristiina Haukilahti
Puheenjohtaja Yrjö Viitasaari, puh. 0400 706 770
Naisjaoston pj Liisa Sihtola 0500 801 510
Kuntoutussihteeri Pertti Sirén, puh. 044 0303142

PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA
PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA ry
Puheenjohtaja Hannu Saloniemi Puh. 0400 701 533
Veteraaniyhteyshenkilö Kaarlo Männistö
puh. 0400 440 942
HELSINGIN RAUHANTURVAAJAT ry
Puheenjohtaja ja yhteyshenkilö
Kari Kaiponen, puh 040 584 8524
Rauhanturvaajien vertaistukipuhelin sotaveteraaneille
Älä jää asioiden kanssa yksin
Puh. 020 769 8111
KAUPUNKIEN VETERAANIPALVELUT
Helsinki
Veteraaniasiamies Leila Kytölä (09) 310 50513
Kuntoutustoimisto (ma-to 9 - 12) (09) 310 505 44
Kunnalliset avopalvelut (ma – pe 9 -12) (09) 310 75637
Espoo
Kuntoutuspalvelut (ma - to 12 - 13) (09) 816 42380
Kunnalliset avopalvelut (ma – pe 9 – 15) (09) 816 33333
Vantaa
(09) 8392 3883, 040 719 6057
Kauniainen
Leea Marttala (09) 5056 382
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HELSINGIN SEUDUN SOTAVETERAANIPIIRI RY
Mannerheimintie 93 A, 00270 Helsinki. Puh. 050 441 4704
Toimisto on avoinna maanantai–torstai klo 9.00–14.00
Piirin toimiston (piirisihteeri) puhelinaika ma–to klo 9.00–12.00

YHDISTYSASIAA
Piirin toimisto pitää joulutauon ja on suljettuna
21.12.2017-7.1.2018 välisen ajan.
Piirin veteraani-, puoliso- ja leskijäsenten asioita hoidetaan
piirin toimistossa toimiston aukioloaikana tai puh. 050 441
4704 klo 9.00 - 12.00 (puhelinaika). Kaikki jäseniä koskevat
tiedot ja tapahtumat löytyvät piirin sivuilta, alla olevien otsikoiden alta.
KUNTOUTUS
Jalkahoito/hieronta
Piirin veteraani-, puoliso ja leskijäsenille kustannetaan
toimintavuonna neljä (4) jalkahoitoa tai hierontaa.
Hoitolähete tilataan ma-to klo 9.00-12.00 piirin toimistosta
puh. 050 441 4704 (suljettu perjantaina). Huom! Tunnuksen
omaavat veteraanit voivat ottaa jalkahoidon myös kaupungin
tuottamista kotona asumista tukevista palveluista.
VETERAANILIIKUNTA
Piirin järjestämät liikuntatilaisuudet jatkuvat. Osallistuminen
edellyttää ilmoittautumista.
Oulunkylän kuntojumppa maanantaisin klo 11.00-12.00.
Jatkuu tammikuussa. Ilmoittautumiset suoraan Oulunkylän
Kuntoutukseen Mäkitorpantie 19, puh. (09) 728 2475.
Mäkelänrinteen allasvesijumppa torstaisin klo 10.30-11.00.
Jatkuu tammikuussa eli to 11.1. alkaen. Yhteyshenkilö
Markus Ollonqvist puh. (09) 389 3760
Palvelutalo Folkhälsanin kuntojumppa tiistain 9.1.2018
alkaen klo 10.00-11.00 (entinen Töölön Urheilutalon).
Yhteyshenkilö Pia Angerma puh 050 370 927
VETERAANITAPAHTUMAT
To 30.11. klo 9.00 Talvisodan alkamisen muistotilaisuus Mannerheimin Ratsastajapatsaalla. Ohjelmassa on mm seppeleen
lasku ja seppelpartion lähettäminen.
To 30.11. klo 17.00 Talvisotamuistomerkin paljastustilaisuus
Kasarmintorilla. Kts erillinen ilmoitus.
Ti 5.12. klo 18.00 Itsenäisyyspäivän aaton kirkkojuhla Temppeliaukion kirkossa. Helsingin Sotaveteraanikuoro ja Viipurin
Lauluveikot esiintyvät. Ohjelman (lipun) voi noutaa piirin
toimistosta.
Ke 6.12. klo 13.30 Itsenäisyyspäivän kansalaisjuhla Helsingin
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Yliopiston suuressa juhlasalissa, Fabianinkatu 33. Tumma
puku ja isot kunniamerkit. Vapaa pääsy. Katso tarkempi ilmoitus lehdestä.
HENGELLISET TAPAHTUMAT
Hengellinen iltapäivä
Piiri järjestää Helsingin alueen kaikille veteraaneille hengellisen
iltapäivän. Jokaisessa tilaisuudessa vierailee asiantuntija kertomassa iltapäivän teemaan liittyvistä asioista. Tapaamispaikkana
on Kampin Palvelukeskuksen 1 kerros, kerhohuone Faden,
klo 12.30-14.20. Kahvitarjoilu! Tapaamme aina kuukauden
viimeisenä keskiviikkona. Syksyn viimeinen tapaaminen on
29.11. Kevään 2018 tapaamispäivät ovat 31.1., 28.2., 28.3. ja
25.4. Huom! Tiloissa on ravintola Kamppi Palmia jossa on
mahdollisuus lounasruokailuun omalla kustannuksella esim.
klo 11.00-12.30.
VIRKISTYS
Fazerila 14.12.
Teemme joulunalusvierailun Fazerilan tehtaalle Vantaalle
torstaina 14.12. Tutustumme laitokseen opastetulla näyttelykierroksella, maistelemme suklaata, nautimme kahvit ja teemme
ostoksia. Kuljetus lähtee Kiasman edestä klo 9.50, jonne paluu
klo 13.00 mennessä. Käynnin hinta 5.00 € maksetaan bussissa.
Ilmoittaudu välittömästi piirin toimistoon puh.050 4414704.
Taidekartano Moisio 24.1.2018
Vierailemme Elimäellä Moision taidekartanossa keskiviikkona
24.1. Kyseessä on vuonna 1820 valmistunut empirekartano,
jonka kauniit salit on täytetty taiteella. Kartanoa isännöivät Seija
ja Pentti Hasu ovat tuoneet kartanoon neljän vuosikymmenen
aikana kerätyn taidekokoelmansa. Erityisen merkittävä on Hasujen hallussa oleva valikoima kuvanveistäjä Väinö Aaltosen
töitä, joukossa uniikkitöitä. Näyttelyssä on edustettuna myös
Johannes Takanen, Ville Vallgren ja Jussi Mäntynen, sekä
taidemaalarit Berndt Lindholm ja Ester Helenius. Luvassa on
kartanoon tutustuminen sekä taide-esittely. Lounas nautitaan
kartanon noutopöydästä. Vierailun hinta 30.00 € maksetaan
bussissa, tasaraha kiitos! Lähtö klo 10.00 Kiasman pysäkiltä
jonne paluu klo 16.00 mennessä. Ilmoittautuminen piirin toimistoon viimeistään ma 15.1.2018. puh. 050 441 4704.
Masennuskomedia ”Suomi nousuun ja sitä rataa…” 10.2.
Olemme varanneet liput Kansallisteatterin pienen näyttämön
(Bergbominkuja 2) Masennuskomedia esitykseen lauantaina 10.2.
klo 13.00. Masennuskomedia on tiukasti ajassa oleva teatteriesitys
työelämästä burnout- ja masennuspotilaiden luvatussa maassa.
Inhimillinen komedia kuvaa kilpailuyhteiskunnan muottiin itsensä
pakottavan ihmisen rimpuilua, kontrollintarvetta ja itsepetosta
hillittömän hauskasti. Mukana mm. Arttu Kapulainen, Maria
Kuusiluoma, Antti Pääkkönen ja Paula Siimes. Ilmoittaudu
31.1.2018 mennessä piirin toimistoon puh. 050 4414704. Lipun
10.00 € nouto ja maksu toimistosta.

Hansu ja Pirre - Mieleni minun tekevi 10.3.
Kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä (Eläintarhantie 5)
näemme lauantaina 10.3. klo 13.00 näyttämötaidetta Loimaalta.
Kyseessä on matalan kynnyksen esitys joka sisältää mm. tanssia, estraditaidetta, musiikkia, eläinkuntaa ja kansanperinnettä.
Esitys käy Hansun (Riitta Havukainen) ja Pirren (Eija Vilpas)
omien kokemusten ja kipupisteiden kautta läpi arkisia asioita,
maailman syntyä, rakkautta, luontoa ja kosmosta. Hansu ja
Pirre toimivat iltamien emäntinä ja johdattavat katsojat nauruhermoja kutkuttavan ohjelmiston äärelle. Ilmoittaudu 28.2.
mennessä piirin toimistoon puh. 050 4414704. Lipun 20.00 €
nouto ja maksu toimistosta.
Huom! Muistakaa esteen sattuessa myös peruuttaa osallistuminen.
Illanvietot
Illanvieton pitopaikka on Folkhälsanin juhlasali, Mannerheimintie 97 (Tilkkaa vastapäätä). Illanvietot kuukauden ensimmäisenä arki maanantaina klo 16.00 (hissit on). Folkhälsaniin pääsee
raitiovaunulla 10 Tilkan pysäkille, sekä kaikilla Elielin aukiolta
ja Kampista lähtevillä, Mannerheimintietä Tilkan ohi ajavilla
busseilla. Bussipysäkki (Tilkka) on Folkhälsanin edessä.

Ma 11.12. klo 16.00 alkaen. Illanviettoon osallistujille tarjotaan
joululounas ja jouluista ohjelmaa. Huom! Tähän joulukuun
illanviettoon on ilmoittauduttava ennakkoon, joten ota yhteys
piirin toimistoon ma-to klo 9-12, puh. 050 441 4704.
Illanvietot 2018
Ma 5.2. klo 16.00 Tietoisku piirin toiminnasta ja etuisuuksista
v 2018. Itä-Helsingin Musiikkiopiston Wildcats lauluryhmä
esiintyy. (Wildcats esiintyi mm. Sotaveteraaniliiton 60-v
juhlissa).
Ma 5.3. klo 16.00 Hauska mies Hauholta, hanuristi ja humoristi
Seppo Soittila viihdyttää. Lisäksi pelaamme Bingoa.
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. Kevään 2018
tapaamispäivät ovat 8.2., 8.3. ja 12.4. Tulevista aiheista saat
tietoa tapaamisen yhteydessä Kampissa tai piirin toimistosta
puh. 050 441 4704.

ITÄ-HELSINGIN SOTAVETERAANIT -kerho
VIRKISTYS
Joulupuurojuhla Roihuvuoren kirkolla
Ma 18.12. klo 13.00 Joulupuurojuhla Roihuvuoren kirkolla.
Ilmoittautuminen 14.12. mennessä Kaija puh. 050 3571 753
tai Anneli puh. 050 514 8164.

VANTAAN SOTAVETERAANIT ry
YHDISTYSASIAT
Yhdistyksen joulujuhla
Joulujuhla pidetään SOKOS Hotelli Vantaassa maanantaina
11.12. klo 14.00-18.00.
Läntinen osasto
Puurojuhlaa vietetään tiistaina 12.12. klo 14-16 Hämeenkylän kirkon seurakuntasalissa, Auratie 3. Kuukausikokoukset
kevätkaudella 2018 järjestetään edelleen kuukauden toisena
tiistaina klo 14.00 Myyrmäen kirkon takkahuoneessa, Uomatie
1. Kahvitarjoilu klo 13 - 14. Johtoryhmä kokoontuu klo 12.30.
Ensimmäinen kokous on 9.1.
Itäinen osasto
Puurojuhlaa vietetään keskiviikkona 13.12. (Huom. ei to
14.12.) klo 14-16 Pappilan juhlahuoneistossa, Kirkkotie 1.
Kuukausikokoukset kevätkaudella 2018 järjestetään edelleen
kuukauden toisena torstaina klo 14.00 Tikkurilan seurakunnan
Walkers-nuorisotilassa, Unikkotie 5 A, toinen kerros. Paikalle
pääsee hissillä. Kahvitarjoilu klo 13-14. Johtoryhmä kokoontuu

tarvittaessa klo 12.30. Ensimmäinen kokous on 11.1.
KUNTOUTUS
Kuntoutusvastaavana toimii Seppo Kuokkanen,
puh. 040 525 0531
Hieronta
Yhdistys tarjoaa tänä vuonna kaksi ilmaista 45 minuutin hierontakertaa kaikille muille yhdistyksen jäsenille paitsi kannattajajäsenille. Hierontaan hakeutuvan jäsenen on otettava
ensin yhteys kuntoutusvastaavaan, puh. yllä. Samalla voi tarkistaa häneltä myös hoitolaitokset ja osoitteet. Muistathan, että
nyt voi tilata hieronnan myös kotiin maksamalla itse hoitajan
matkakustannukset 24 € per kerta.
Jalkahoito
Yhdistyksemme 85 vuotta täyttäneet (synt. 1932 tai ennen),
veteraanitunnusta vailla olevat jäsenet saavat vuodessa neljä
enintään 50 euron arvoista jalkojen perushoitoa. Asiasta on
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ensin sovittava kuntoutusvastaavan kanssa. Mahdollisuus myös
kotikäynteihin (kts. tarkemmin kohdasta hieronta).
Yhdistyksen kotiapuprojekti
Yhdistyksen kaikilla muilla jäsenillä paitsi kannattajajäsenillä
on mahdollisuus saada yksi suursiivous omakustannushintaan
24 €, jos jäsenen bruttotulot kuukaudessa ovat enintään 1200 €
tai omakustannushintaan 48 €, jos tulot ovat suuremmat kuin
1200 €. Tiedusteluja ja tilauksia ottaa vastaan Kaarina Vasko,
puh. 0400 317 173, kaarina.vasko@saunalahti.¿
Vantaan kaupungin palvelut
Kaupungin lääkinnällisen kuntoutuksen toimisto hoitaa Valtiokonttorin rahoittaman tunnuksen omaavien veteraanien laitos-,
päivä- ja avokuntoutuksen. Näihin tarvitaan lääkärin lähete.
R-tunnuksen omaavat veteraanit saavat neljä 50 euron arvoista

Ikäihmisten ja muistisairaiden kuntoutukseen
erikoistuneet fysioterapeuttimme
kuntouttavat kotona, hoivakodeissa ja
toimipisteissämme.

09 392 2302
info@fysiogeriatria.ﬁ
kotikuntoutus.ﬁ

Kotiin vietävät avopalvelut
Valtio on varannut määrärahan rintamaveteraaneille kotiin
vietäviä avopalveluja varten. Tavoitteena on monipuolisesti
tukea veteraanien kotona selviytymistä. Määrärahan käyttöön sovelletaan sosiaalihuoltolain mukaista tarveharkintaa.
Määrärahalla voidaan järjestää mm. siivousta ja ikkunan
pesua. Tiedustelut ja palvelujen järjestäminen Länsi-Vantaa
puh. (09) 8392 8822, Itä-Vantaa puh. (09) 8392 8395 tai
veteraanipalvelut@vantaa.¿.
Vantaalaisilla sotaveteraaneilla on mahdollista saada maksuttomat
kotihoidon palvelut. Tämä perustuu palvelutarpeen arvioon. Asiasta
voi tiedustella Seniorineuvonnasta, puh. (09) 8392 4202.

TUTKITUSTI TULOKSELLISTA
VETERAANIKUNTOUTUSTA
KOTIIN

Tilaa fysioterapeutti kotiin:

jalkahoitoa vuodessa. Näihin ei tarvita lääkärin lähetettä, mutta
jalkahoidosta on sovittava kaupungin veteraaniasioita hoitavan
henkilön kanssa, Länsi-Vantaa lähihoitaja Jouni Lamminmäki
puh. (09) 8392 8822, Itä-Vantaa lähihoitaja Maarit Litmanen
puh. (09) 8392 8395 tai veteraanipalvelut@vantaa.¿ (Koivukylän terveysasema, Karsikkokuja 15, 01360 Vantaa).

Tilaa meiltä
lonkkahousut,
tukisukat ja
Ortobiokengät!

Nikkaristien ryhmä tarjoaa myös apua kodin pieniin askareisiin,
esimerkiksi taulujen kiinnittämiseen seinälle, kattolamppujen
vaihtamiseen tai huonekalujen kokoamiseen. Ryhmä koostuu
Vantaan seurakuntien vapaaehtoisista avustajista. Soita seurakuntaasi ja tilaa nikkari kotiisi, puhelinnumerot: Hämeenkylä
(09) 830 6472, Korso 050 599 9068, Rekola 050 553 8459,
Tikkurila 050 548 6078, Vantaankoski 050 357 7726.
VETRES
Talvisodan alkamisen muistoksi kukkienlaskutilaisuus torstaina
30.11. klo 9.00 Tikkurilan veteraanipuistossa Hertaksentie 1.
TAPAHTUMIA
Itsenäisyyspäivän 6.12. tilaisuudet
klo 9.00 lipunnosto kaupungintalon edessä
klo 9.20 kukkienlasku Tikkurilan veteraanipuistossa
klo 10.00 kaksikielinen jumalanpalvelus Pyhän Laurin kirkossa ja välittömästi sen jälkeen n. klo 11.00 kunnianosoitus
seppeleenlaskuineen sankariristillä sekä Ruskeasannan sankarimuistomerkillä.
klo 15.00 Itsenäisyysjuhla Energia Areenalla, Rajatorpantie 23.
Pääsylippuja yhdistyksen ja osastojen puheenjohtajilta.
Katso myös Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin sivuilla
olevat tapahtumat! Niihin kaikkiin voit osallistua.

KUUNTELE RADIO DEI

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

www.radiodei.

Lappeenranta
Lohja
Mikkeli
Oulu
Pohjanmaa
Pohjois-Karjala
Rovaniemi
Satakunta
Savonlinna
Tampere
Turku

taajuus kaapelissa
96,0
107,2
87,8 105,0
106,9 94,1
89,4 102,7
107,4
93,4
93,4
95,7
94,4
91,3
98,8
107,3 99,4

USKO YKSIN
JEESUKSEEN KRISTUKSEEN
SINÄ PELASTUT
USKO AINOASTAAN
JEESUKSEEN NIIN
KRISTUKSEEN
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Vantaalla Sinivalkoista musiikkia
Vantaan VETRES-toimikunta järjesti
nimellä ”Sinivalkoista musiikkia” perinteisen syyskonserttinsa lauantaina 21.
lokakuuta Viertolan koululla Tikkurilassa.
Kaunis syksyinen ilma oli houkutellut
paikalle yleisöä täyden salillisen, 175
henkilöä. Tilaisuus järjestettiin Tikkurilan Soittokunnan eli TixiBandin kanssa
jo kymmenennen kerran. Soittokuntaa

johti Director musices Kimmo Nurmi ja
tilaisuuden juonsi kapt res Jukka Riipinen. Konsertissa soitetaan aina sota-ajan
sota-aiheista ja isänmaallista musiikkia.
Niin nytkin kultiin Sotilaspojasta Äänien aaltoihin ja Jorin jenkoista Muistoja
sotavuosilta -sikermään. Yhteislauluina
laulettiin Eldanka-järven jää, Sillanpään
marssilaulu ja Veteraanin iltahuuto. Kon-

Vantaan Sotaveteraanien puheenjohtaja Matti Passi onnittelee Unto
Luostarista, joka oli yksi Tasavallan presidentin ja rouva Jenni Haukion allekirjoittaman kunniakirjan saajista. Oikealla Luostarisen puoliso Raili Paasonen. Pöydällä Havukosken eläkeläisten kutoma sinivalkoinen Suomi100 -pipo. Kuva Esko Kaarna.

sertin puolivälissä tarjosivat Vantaan
Maanpuolustusnaiset kahvit mustikkapiirakan kera.
Tämänvuotisen konsertin erikoisuutena oli Vantaan Sotaveteraanien muistaminen. Suomen Sotaveteraaniliitto viettää
tänä vuonna 60-vuotisjuhlavuottaan.
Sen kunniaksi liitto on kehottanut jäsenyhdistyksiään tapaamaan henkilökohtaisesti jokaisen jäsensotaveteraaninsa
ja luovuttamaan heille liiton teettämän
kunniakirjan, jonka allekirjoittajina ovat
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja
hänen puolisonsa Jenni Haukio. Lisäksi
liitto lahjoittaa jokaiselle jäsensotaveteraanille 250 g konvehtirasian.
Vantaan Sotaveteraanit ry:n tunnuksen
omaavia veteraaneja oli kutsuttu henkilökohtaisella kirjeellä tähän konserttiin.
Heitä saapuikin paikalle 23 veteraania
saattajineen. Vantaan Sotaveteraanien
puheenjohtaja Matti Passi luki kunniakirjan ja antoi sen jokaiselle paikalla olleelle
jäsensotaveteraanille. Häntä avustivat
saajien kirjauksessa ja suklaarasioiden
jakamisessa jäsensihteeri Marjo Koivisto
ja hallituksen sihteeri Tuula Mahlman.
Havukosken eläkeläiset olivat kutoneet
sinivalkoisia Suomi100-pipoja, jotka he
myös jakoivat veteraaneille. Tilaisuus
päättyi seisaaltaan laulettuun Veteraanin
Iltahuutoon.
Konsertin ohjelma ja tunnelma veteraanien muistamisineen tuntui liikuttaneen
varsinkin veteraaneja itseään.
Matti Passi

TixiBandin soittokuntaa johtanut Director musices Kimmo Nurmi vastaanottaa ruusun Matti Passilta.
Taustalla orkesteri. Kuva Esa Järveläinen.
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ESPOON SOTAVETERAANIT ry
Ukonvaaja 4, 02130 Espoo, puh (09) 452 5721
www.espoonsotaveteraanit.ﬁ
Toimisto on avoinna ma–to klo 9–14.
TOIMINTARYHMÄT
Kuoro: Harjoitukset ovat perjantaisin klo 16.00-18.30
Haukilahden palvelukeskus.
Lentopallo: Tapiolan palloiluhalli maanantaisin ja torstaisin 10.00
- 11.30, Riitta Raukko.

TOIMINTAKALENTERI
MARRASKUU
Ma 20.11. klo 14.30, Espoon Sotaveteraanit ry:n syyskokous.
Ma 27.11. klo 14.15, Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa.
Osakesäästäjien toiminnanjohtaja Jaakko Ravald. Mihin seniorin
kannattaa sijoittaa?
JOULUKUU
Ke 6.12. klo 11.30, Itsenäisyyspäivä, seppelten lasku,
kaksikielinen sanajumalapalvelus, kahvit klo 13.00, juhla klo

Espoon Sotaveteraanit ry:n

JOULUMYYJÄISET
27.11.-2.12.

Kauppakeskus AINOA M-taso klo 10-18
Myynnissä mm. itsenäisyyspäivän
kynttilöitä ja joulukortteja
(M-tasossa mm. Stockmann herkku,
K-market ja Apteekki)

14.00. KI
Ti 12.12. klo 12.30, Veteraanitapaaminen Palvelukeskuksessa. KI
Ma 18.12. klo 14.30, Naisjaoston järjestämä puurojuhla Tapiolan
palvelukeskuksessa. Katso erillinen ilmoitus! NA
TAMMIKUU
Ti 9.1. klo 12.30, Veteraanitapaaminen Palvelukeskuksessa. KI
HELMIKUU
Pe 9.2. Valatilaisuus Upinniemessä. Aika avoin.
Ti 13.2. klo 12.30, Veteraanitapaaminen Palvelukeskuksessa. KI
Su 18.2. klo 12.30, Kirkkonummen jaoston 26-vuotispäivä
Palvelukeskuksessa. KI
KI = Kirkkonummi, NA = Naisjaosto, PT = Pohjoinen
toimintajaosto, SO = Sosiaalijaosto

Naisjaoston järjestämä
PUUROJUHLA
Maanantaina 18.12. klo 14.30
Tapiolan palvelukeskuksessa
Länsituulentie 1.
Monipuolista ohjelmaa. Ovimaksu 5 €
Tervetuloa!

Espoon Sotaveteraanien naisjaoston syysretki
Naisjaosto teki 6.10. ruska- ja syysretken
Sipooseen Gumbostrandin kulttuurija taidekeskukseen. Merellinen kaunis
rantatie oli kokemus sinällään syksyn
väriloistossa. Itse keskus on Hartwallin
virvoitusjuomatehtaan entinen tehdasmiljöö, joka on edelleen saman suvun
hallussa. Valoisan näyttelyhallin yhteydessä on design-myymälä ja lähi- ja
luomuruokaan panostava bistro. Tällä
kertaa siellä oli kolme taidenäyttelyä:
Vuonna 2008 vuoden nuoreksi taiteilijaksi
valitun Samuli Heimosen upeat fantasiasudet, Krister Vikströmin ruosteenruskeat luontoteokset ja kuukauden nuori
taiteilija Olga Seppäsen kauniit taulut.
Kotimatkalla pyörähdettiin katsomassa
Sipoonrannan kuuluisaa uutta asuinaluetta
ja paikallisesta kotileipomosta saatiin
ostettua tuliaisia kotiin.
Kuva ja teksti Liisa Sihtola
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Retkeläisiä Gumbostrandissa.

ESPOON SOTAVETERAANIT ry
TAPIOLA SINFONIETTAN ILTAPÄIVÄKONSERTIT KEVÄÄLLÄ 2018
Torstai 18.1.2018 klo 14.00
Faunin iltapäivä
Kapellimestarina Mario Venzago
Varaukset viimeistään 5.1.2018
Anna-Liisa Laurila 050 563 7799
Torstai 1.3.2018 klo 14.00
Adagio Celeste
Viulisti-johtaja Pekka Kuusisto
Varaukset viimeistään 15.2.2018
Anna-Liisa Laurila 050 563 7799
Hinnat yllä oleviin konsertteihin Tammenlehväveteraanit 16 €, eläkeläiset 18 €, sisältää
leivoskahvit

Suomen Kansallisoopperassa
Lauantaina 21.4.2018 klo 14.00
Ooppera TRUBADUURI
Parasta luomiskauttaan elänyt Giuseppe
Verdi suorastaan tuhlaili loisteliasta musiikkia aarioihin ja kuorokohtauksiin. Erilleen joutuneiden ja vihollisiksi ajautuneiden veljesten tarina on traaginen. Tarttuvat
sävelet ja sytyttävät rytmit tekivät Trubaduurista aikanaan maailman suosituimman
oopperan.
Veljesten rooleissa Mika Pohjonen/
Manrico ja Claudio Otelli/Lunan kreivi
Esityksen kesto 2 h 45, 1 väliaika
Hinta Tammenlehväveteraani 30 €,
eläkeläinen 82 €
Varaukset 19.2.2018 mennessä
Lotta Riisalo 050 3699 550

Helsingin kaupunginteatteri
Suuri näyttämö
Torstai 22.2.2018 klo 19.00
Juha Vakkuri
MANNERHEIM JA SAKSALAINEN
SUUDELMA
Näytelmä on napakka tiivistys Suomen kohtalon vuosista
molempien maailmansotien ajalta. Rooleissa mm. Asko
Sarkola, Pertti Sveholm, Unto Nuora ja Kari Mattila.
LIPUT 42 € eläkeläiset ja sotaveteraanit
LIPUT VARATTAVA 5.2.2018 mennessä
Eeva Kalin 040 756 82 19

KUNTOUTUMAAN
Päiväkumpuun Karjalohjalle 9.-14.2.2018
Sisältää majoituksen kahden hengen huoneessa, 4 yksilöhoitoa, uuden elämyskylpylän
sekä kuntosalin käytön. Talon ja meidän omaa
ohjelmaa. Oma bussi.
Ilmoittautumiset 29.12. mennessä,
Pertti Sirén puh. 044 0303 142

Espoon Sotaveteraanit ry
TALVISODAN PÄÄTTYMISEN
MUISTOTILAISUUDET
Tiistaina maaliskuun 13. päivänä 2018
LIPUNNOSTO
klo 09.00
Kulttuurikeskuksen edessä
Puhe Rovasti Antti Rusama
Seppeleenlasku
klo 10.00
Tuomiokirkon sankarihaudoilla
MUISTOJUHLA
KLO 18.00
Tapiolan kirkossa
Puhe Lääketieteen ja kirurgian tohtori
Eero Akaan-Penttilä
TUMMA ASU
TAMMENLEHVÄ JA ISOT KUNNIAMERKIT
TERVETULOA

37

ESPOON SOTAVETERAANIT ry
Espoon Sotaveteraanit ry:n tukimuodot 2018
Kuntoutusneuvoja Pertti Sirén, puh. 044 030 3142, myös maksusitoumusten käytön puhelinneuvonta.
Korvausanomukset Helena Luukkonen, Puolikuu 5 B 13, 02210 ESPOO puh. 050 593 3751.
Tukimuodot ja tukiin oikeutetut
Fysikaalinen avokuntoutus: Lääkärin lähetteellä saadusta avokuntoutuksesta korvataan tunnuksen RS, RP ja MR
omaaville sotaveteraaneille käytettävissä olevan määrärahan sallimissa rajoissa. Itse maksetusta laskusta tulee selvitä
Kelan taksojen mukainen korvaus. Jäännössummasta voi tehdä korvausanomuksen ja postittaa sen sosiaalijaoston rahastonhoitajalle Helena Luukkoselle ylempänä annettuun osoitteeseen.
Ilman lääkärin lähetettä saadun avokuntoutuslaskun loppusummasta vähennetään oletettua Kela-korvausta 10%:ia.
Lääkekorvaukset: Tarkoitukseen on varattu määräraha, mikä marras-joulukuussa 2018 jaetaan niiden RS, RP ja MR
veteraanijäsenten kesken, joille Kansaneläkelaitos ilmoittaa kirjeellään vuoden 2018 aikana lääkkeistä maksetun omavastuun täyttyneen.
Merkitkää pankkitilinne numero korvaushakemuksiinne!
Siivous- ym. avustajatoiminta
RS, RP, MR: Kun veteraani on käyttänyt kokonaan Espoon kaupungin välittämät, valtion myöntämät kotona selviytymiseen tarkoitetut tuet, voivat Espoossa ja Kauniaisissa asuvat veteraanijäsenemme saada 4 kpl/vuosi yhdistyksen samaan
tarkoitukseen myönnettäviä 40 €:n arvoisia maksusitoumuksia.
Puolisojäsenet (PJ): saavat 4 kpl/vuosi 40 €:n arvoisia maksusitoumuksia käytettäväksi jalkahoitoihin tai hierontoihin.
Perheen leskijäsenet (PLJ): saavat 8 kpl/vuosi 40 €:n arvoisia maksusitoumuksia käytettäväksi oman harkintansa
mukaan siivouspalveluun, jalkahoitoihin tai hierontoihin.
Tilaukset: Kristiina Haukilahti puh. (09) 452 5721, ma-to klo 9.00-14.00.
Lue ja säilytä maksusitoumusten käyttöohjeet!

Espoon kaupungin palvelut tunnuksen omaaville sotaveteraaneille 2018
Espoon sosiaali- ja terveystoimi, veteraanipalvelut, PL 2311, 02070 Espoon kaupunki
Kuntosuunnittelijat, puh. (09) 816 42380, ma - to klo 12.00 – 13.00
Palvelut: Maksuton poliklinikkakäynti Jorvin ja Espoon sairaalassa, avo- ja laitoskuntoutusta vuosittain, 6 kertaa
vuodessa jalkahoitoa á 45 €, silmälasien hankintaan 100 €/vuosi, ilmainen hammashoito, maksuvapaus terveyskeskus
maksuista, maksuton joukkoliikenne, kaupungin uimahallien ja kuntosalien maksuton käyttö, ilmaiset parkkipaikat
määrätyillä alueilla.
Muista merkitä veteraanipalveluun lähetettäviin alkuperäisiin kuitteihin nimesi, osoitteesi ja pankkitilisi numero.
Kotihoitopalvelut: Valtion vuoden 2018 talousarvioon on varattu määräraha sotaveteraanien
kotona selviytymisen tukemiseksi. Espoossa määräraha osoitetaan mm. siivous- ja ikkunanpesupalveluun sekä esim.
lumi- tms. pihatöiden teettämiseen. Kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kotihoitoyksikkö lähettää hakulomakkeet ja
ohjeet kotiosoitteella jokaiselle valtion rahoitettavaan tukeen oikeutetulle.
Lisätietoja arkisin puh. (09) 816 33 333 klo 9.00-15.00.

Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry:n yhteystiedot löydät piirin sivulta!
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Espoon Sotaveteraanit palkittiin
Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä
ojensi Vuoden kasvattajayhteisö -palkinnon Espoo-päivän juhlassa 25.8.2017
Espoon Sotaveteraaneille ja Espoon
seudun kulttuurisäätiölle.
Palkinnon perusteluissa mainittiin
muun muassa:
Espoon kasvattajayhteisö 2017 on
Espoon Sotaveteraanit yhdessä Espoon
seudun kulttuurisäätiön kanssa. Espoon
Sotaveteraanit ry:n toimialueena ovat
Espoo, Kirkkonummi ja Kauniainen.
Espoon seudun kulttuurisäätiön tarkoituksena on isänmaallisen hengen ja

kotiseudun henkisen ja aineellisen hyvinvoinnin edistäminen sekä asukkaiden
sosiaalisen vuorovaikutuksen vaaliminen
ja kehittäminen. Se tukee toimintaa, joka
edistää kotiseudun kulttuurin, tieteen ja
taiteen kaikinpuolista menestymistä.
Suomen 100-vuotisjuhlavuoden teemana on Yhdessä. Veteraanien ja säätiön
työ toteuttaa tätä juhlavuoden teemaa.
Veteraanien rivit harvenevat ja toiminnan
painopiste on siirtymässä konkreettisesta
avustustyöstä perinteen ja isänmaallisten
arvojen vaalimiseen ja välittämiseen
nuoremmille ja tuleville polville. Kulttuu-

risäätiö jakaa vastuuta tässä sukupolvien
viestiketjussa ja vie veteraanityön arvoja
edelleen.
Espoon Sotaveteraanit ja kulttuurisäätiö järjestävät kuluvan syksyn aikana
yhdessä Espoon, Kirkkonummen ja Kaunistan lukioiden kanssa kirjoituskilpailua
aiheesta ”Mitä itsenäinen Suomi minulle
merkitsee”. Idean alullepanijana on Helena Luukkonen Espoon Sotaveteraaneista.
Kilpailutoimikunnan puheenjohtajana
toimii Hannu Viitanen.
Hannu Viitanen

Palkinnon vastaanottivat saajien edustajina (kuvassa vasemmalta) Espoon seudun kulttuurisäätiön asiamies ja Espoon Sotaveteraanit ry:n hallituksen jäsen Hannu Viitanen, Espoon Sotaveteraanit ry:n kunniapuheenjohtaja Eino Luostarinen ja kulttuurisäätiön hallituksen puheenjohtaja Olli Ollila.
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Murina pelasti luodilta
Tauno Aaltonen selvisi hengissä jatkosodasta. Suuri kiitos tästä kuuluu sotakoirille, etenkin omalle Black Titalle.
Oli talvinen päivä Äänisjärven ja
Syysjärven välisellä Maaselän kannaksella. Jatkosodan kiivaiden taisteluiden
lomassa kahdeksan suomalaissotilasta
sai käskyn lähteä salakuuntelemaan vihollisen puhelua. Yksi heistä oli vaarini
Teuvo Aaltonen.
Joukko eteni vihollisen varmistuslatua
piki kohti määränpäätä. Umpihangessa oli
helpoin liikkua suksilla. Vaarin vierellä
kulki saksanpaimenkoira Black Tia, joka
oli väriltään erikoinen: mustavalkoinen.
Koiralle eteneminen oli hankalampaa

kuin miehille, sen tassut upposivat auttamatta syvälle lumeen.
Yhtäkkiä ryhmän johtaja sanoi vaarille
”Pysähdy tähän ja jää vartioimaan. Tule
hetken päästä perästä tarkistettuasi, ettei
vihollinen ole kintereillä”. Muut miehet
jatkoivat matkaa. 18-vuotias jatkosotaan
määrätty nuorukainen jäi yksin metsän
reunaan odottamaan.

Koiramieheksi
Sodan alussa vaarini oli saanut viestikoulutuksen ja hoitanut lähetin tehtäviä.
Komppanian päällikkö oli kuitenkin
vakuuttunut nuorukaisen sisukkuudes-

ta tämän voitettua neljännen divisioonan hiihtokisat. Vaarilla löytyi myös
kokemusta aseen käytöstä, sillä hän
oli kotoisin maalta ja saanut haulikon
15-vuotiaana.
”Sotamies siirretään koiraryhmään,
sanoi päällikkö. Näin minusta tuli koiramies. Olin tehtävänvaihdosta enemmän
kuin mielissäni”, vaari kertoo.
Koiraryhmän muut viisi miestä olivat
niin ikään nuoria sotulaita. Koiria ryhmässä oli puolestaan kolme, sillä jokaisella
tuli olla kaki hoitajaa. Yksi korista oli
Black Tia. Se, niin kuin muutkin koirat, päätyi sotaan lahjoituksena. Kaikki
olivat rodultaan saksanpaimenkoiria.
Ennen rintamalle lähtöä ne koulutettiin
Lappeenrannassa. ”Kersantti Pulkkinen,
jota kutsuimme koirien pyhimykseksi,
koulutti ne. Kaikki koirat kiintyivät
häneen”, vaari sanoo.
Koulutus jatkui vielä rintamalla. Koirat
opetettiin sietämään pamahtelua. Maahan
kaivettiin kuoppa, johon sotilas ja koira
menivät makaamaan. Vähän matkan
päähän heitettiin räjähdepanos. Lopulta
koira oppi kaivamaan itse kuoppansa ja
laittamaan jopa käpälät korvilleen.
Koirille oli myös tärkeä opettaa, etteivät ne saa syödä mitä tahansa. Muuten
vihollinen olisi voinut myrkyttää ne.
Koulutusvaiheessa koiralle annettiin kenttäpuhelimella sähköisku, jos se nappasi
lihapalan muun kuin oman ohjaajansa
kädestä
Tarvittavat taidot omaksuttuaan koirat
olivat arvokkaita miehen rinnalla. Näkkileipää syötiin vieritysten ja voinapit jaettiin tasan. Koirat hakeutuivat kainaloon
ja lämmittivät teltassa ja taivasalla. Tuon
tuosta ne nostivat päänsä yön pimeydessä, haistelivat ja kuuntelivat mahdollista
vihollista. ”Ne olivat aina valmiina,
muistivat tehtävänsä”, vaari sanoo.

Uhka puiden lomassa

Teuvo Aaltonen, oikealla, yhdessä veljensä Väinön kanssa
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Sen lisäksi, että koirat olivat korvaamaton apu, ne olivat uskollisia ystäviä.
”Enemmänhän niistä oli seuraa kuin
mistään”, vaari sanoo. Koira seisoi uskollisena vaarin rinnalla silloinkin, kun tämä
jäi metsän reunaan vartioon Maaselän
kannaksen rikkumattomaan hiljaisuuteen.
Vain hanki narisi suksien alla.
Ei kulunut kauankaan, kun Black Tia
alkoi pälyillä puiden alle. Se tiesi, että
puut merkitsivät piilopaikkaa ja parasta

oli etsiä tiheäkasvuinen yksilö, jonka
oksat olivat matalalla.
Vaari ihmetteli, miksi Black Tia alkoi yllättäen etsiä suojaa. Seuraavassa
hetkessä selitys löytyi taivaalta: kaksi
venäläistä tiedustelukonetta lensi yli.
Koira oli tunnistanut venäläiskoneiden
äänet kauan ennen ihmistä.
He eivät ehtineet piiloutua, kun Black
Tia alkoi murista. Vaari tarkkaili lumista
metsää. Koira ei varmasti reagoinut turhaan. Joku oli lähellä.
Puiden lomasta vilahti venäläinen
sotilas. Vaari ja Black Tia piiloutuivat
nopeasti puiden alle. Venäläinen tuli
lähemmäksi ja pysähtyi lopulta heidän
kohdalleen. Koira murisi edelleen hiljaa.
Vaari makasi puun alla konepistooli ojossa. Venäläinen alkoi tavoitella selässään
roikkuvaa amerikkalaista automaattikivääriä, mutta muutti sitten mielensä. ”Tajusi ilmeisesti, että noutaja olisi edessä,
jos rupeaisi kilpailemaan minun kanssani,
kun olin jo valmiusasemissa”.

Pettämättömät vaistot
Juuri vihollisen haistaminen oli koirien
tärkein tehtävä sodassa. Osa koirista vainusi jäljistä, osa ilmasta. Tuulisella säällä
ilmahaistajien tehtävä oli vaikeampaa.

Vaarin mukaan sotakoirat eivät tiettävästi
koskaan erehtyneet siitä, mihin suuntaan
vihollinen oli mennyt.
Erityisen tärkeää koirien apu oli, kun
joukot ylittivät järveä tai aukeaa. koirat
menivät edeltä, ja jos vastapuolella
odotti vihollinen, ne ryömivät matalana
takaisin. Jos yllätys oli turvallinen, koirat
jäivät vastapuolelle merkiksi odottamaa.
Vaarin mukaan juuri Black Tia oli koiraryhmän paras haistaja ja se tuli myös
todistettua.
Kun tilanne Maaselän kannaksella piti
olla rauennut, vaari ja Black Tia ryömivät
helpottuneina pois puun alta. He olivat
jo jatkamassa matkaansa, mutta koiran
kurkusta alkoi jälleen kuulua matala ärinä.
Vaari vilkaisi taaksepäin ja näki, ettei
venäläinen ollutkaan mennyt vaan jäänyt
sadan metrin päähän kyttäämään. Senkin
koira tiesi, että vihollisen pysähtyminen
oli vaaran merkki.
Tilanne jännittyi uudestaan äärimmilleen. Vaari alkoi viritellä konepistooliaan.
Sotilaat tuijottivat toisiaan äänettömästi
silmästä silmään. Lopulta, kuin sanattomasta sopimuksesta, sekä venäläinen
että vaarini lähtivät omiin suuntiinsa. ”Ja
sitten mentiin molemmat, minä ja koira,
niin lujaa kuin päästiin.

Paikka sydämessä
Ajatus rintamalle lähdettäessä oli,
ettei sieltä tulla takaisin. Sodan päätyttyä
20-vuotiaana vaarini kuitenkin palasi
kotiin ehjin nahoin. Sodan loputtua koirat
piti jättää käskystä Lappeenrantaan.
Kiitollisuuden velka koiria, etenkin
omaa Black Tiaa kohtaan saa sotaveteraanin silmät vuosikymmenten jälkeen
kostumaan.
Hyvästijättö. Koira ulisi surkeasti. Oli
pakko kääntyä takaisin. sitten ulistiin
molemmat. Black Tia nuoli suolaisia
kyyneleitä kasvoiltani.
Sodan jälkeen vaarini meni naimisiin
ja sai myöhemmin kaksi lasta. Hän sai
myös kuulla, että Black Tia oli päätynyt
erään majurin hoiviin. Vaarisi yritti
kirjoittaa tälle ja kysellä koiran vointia,
mutta vastausta ei koskaan tullut.
Itse asiassa minunkin on kiittäminen
Black Tiaa. Jos vaarini ei olisi ehtinyt
Maaselän kannaksella puun alle tai olisi
saanut luodista matkaa jatkaessaan, minuakaan ei olisi.

Henni Aaltonen
Tauno Aaltosen lapsenlapsi

Sotakoira Taru tähyilee tulilinjoja Martinsaaressa heinäkuussa 1941. SA-Kuva.
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Kansa taisteli
Suomen juhlavuonna on tärkeää muistaa
veteraanien kokemuksia myös sotien
jälkeiseltä ajalta
Suomen itsenäistymisen 100-vuotisjuhlavuonna on haluttu muistella monin
tavoin erilaisia itsenäisyyden aikamme
käännekohtia ja niputtamaan yhteen tärkeitä ilmiöitä sadan vuoden ajalta. Suomalaiseen muistamisen perinteeseen liittyy
vahvasti piirre siitä, että tilaa saavat erilaiset onnistumiset ja saavutukset. Sadan
vuoden aikana saavutetuista asioista esiin
nostetaan helposti esimerkiksi naisten
täydet poliittiset oikeudet ensimmäisenä
maailmassa tai sotakorvauksista suoriutuminen. Sen sijaan kansakuntamme
heikoimmista hetkistä ollaan varsinkin
juhlapäivinä vaitonaisia. Onnistumiset ja
ylpeydenaiheet ovat tietysti voimavara,
josta pienen kansakunnan onkin oltava
ylpeitä, mutta se ei saa tarkoittaa sitä,
että epäonnistumisista tai häpeällisistä
hetkistä vaietaan.
Suomen itsenäisyyden kiistattomin
testi oli toinen maailmansota. Helsinki,
Moskova ja Lontoo olivat ainoat eurooppalaiset pääkaupungit, joita ei miehitetty sodan aikana, joten tästä testistä
selviytymistä ei voi myöskään kiistää.
Talvi-, jatko- ja Lapin sota sekä niissä
taistelleiden sotaveteraanien merkitys on
ansaitusti nostettu tärkeäksi osaksi itsenäisyyspäivän viettoa ja muisteloita ainakin
viimeisen 30 vuoden aikana. Veteraanien
ja koko sodankäyneen sukupolven uhrauksia sodissa arvostetaan ja nyttemmin
sotaveteraanien sekä lottien voidaan
katsoa saavuttaneen kunniakansalaisten
aseman yhteiskunnassamme.
Kuten todettua veteraanien arvostus
on ollut todellisuutta kuitenkin vasta
noin 30 vuoden ajan. Yhteiskuntamme
oli sotien loppumisesta kylmän sodan
päättymiseen poliittisesti hyvin erilainen
kuin sen jälkeen. Veteraanien asema ja
osakseen saama arvostus ei ollut nykyisen kaltainen vuosikymmeniin, vaan
arvostuksen on voitu nähdä kasvaneen
vasta 1980- ja 1990-lukujen taitteessa
erityisesti julkisessa keskustelussa ja
populaarikulttuurissa.
Ainutlaatuisen lähteen sotien jälkeisen ajan veteraanien ajatusmaailmaan
tarjoavat Kansa taisteli – miehet kertovat
-lehden vuosikerrat. Sotamuistoyhdistyksen ja Sanoman julkaisema lehti ilmestyi
vuosina 1957–1986 ja se tarjoaa hienon
kokoelman erilaista muistitietoa viime so-
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distamme. Mielenkiintoisten sotatarinoiden lisäksi lehden toimitusjoukko käsitteli
lehden pääkirjoitussivulla aktiivisesti
erilaisia ajan ilmiöitä ja ennen kaikkea
veteraanien asemaa yhteiskunnassa. Näitä
näkökulmia on tärkeä tuoda myös Suomen juhlavuonna esiin, jotta ei unohdeta
veteraanien aseman ja arvostuksen olleen
joskus huomattavasti heikompi.
Kansa taisteli -lehtien pääkirjoituksissa kritisoidaan usein kovastikin ajan
yhteiskuntaa. Toistuvia aiheita ovat esimerkiksi puolustusvoimien tila ja puolustusmäärärahat, maailmanpolitiikka sekä
veteraanien asema yhteiskunnassa. Sodan
kokeneiden kirjoituksista huokuu asenne
maanpuolustuksen tärkeyteen. Toistuvista
määrärahaleikkauksista ollaan huolissaan
ja tilannetta verrataan usein talvisotaa
edeltävään aikaan, jolloin puolustusvoimat oli jätetty monelta osin retuperälle.
Sodan kokeneilla on ymmärrys siitä,
mitä budjettileikkaukset tositilanteessa
tarkoittavat.
Yksittäisistä aiheista tärkeimmäksi
tuntuu nousevan kuitenkin veteraanien
arvostuksen kaipuu. Monissa kirjoituksissa ollaan katkeria poliittisille päättäjille siitä, että monella veteraanitoverilla
toimeentulo ei ole riittävä. Monessa
kohtaa osoitetaan hieman yllättävästikin
kritiikkiä myös toinen toisilleen. Rintamalta tutun ”kaveria ei jätetä” -asenteen
pelätään hävinneen, kun alkoholisoitunut
veteraani on sammunut ja paleltunut
hankeen ilman apua. Mielenkiintoista on
se, miten monessa kohtaa Neuvostoliitto
– ehkä hieman ironisestikin – nostetaan
esiin positiivisena esimerkkinä siitä, mikä
asema veteraaneilla yhteiskunnassa on.
Kolmas toistuva ja tärkeäksi nouseva
aihe on maailmanpolitiikan ja erityisesti
suurvaltojen välisen kilpailun vaikutukset
Suomelle. Erityisen huolissaan ollaan
kiihtyvästä asevarustelusta ja ydinaseiden lisääntymisestä. Sotaan johtaneiden
suurvaltojen valtapoliittisten pyrkimysten seuraukset tuntuvat veteraaneilla
kaatuneina tovereina ja kehosta ulos
pyrkivinä kranaatinsirpaleina, joten huoli
esimerkiksi geopoliittisista kiistoista ja
asevarustelusta on konkreettista. Sodan
kokeneille rauha on tärkeä arvo.
Vaikka veteraanit ovat moninainen
joukko erilaisia ihmisiä ja suuret yleistykset eivät välttämättä ole aina mielekkäitä, tarjoavat Kansa taisteli -lehtien

pääkirjoitukset tirkistysaukon ainakin
pienen ja aktiivisen veteraanijoukon
ajatuksiin ja siihen, mitä voidaan nähdä
veteraanien perinnöksi. Veteraanit eivät
kokeneet omaa asemansa arvostetuksi
sodan jälkeisinä vuosina, mikä pakottaa
ajattelemaan, tekeekö yhteiskuntamme
tällä hetkellä tarpeeksi vähenevän kunniakansalaistemme joukon hyvinvoinnin
eteen? Vielä tärkeämmäksi viestiksi
nousee kuitenkin se, mitä lehden ensimmäinen päätoimittaja kenraali Karl
Lennart Oesch lausuu lehden avausnumerossa vuodelta 1956: ” Koska
kuitenkaan sekä sota että rauha eivät ole
meidän määrättävissämme, koska niistä
määrääminen aina on ”korkeammissa
käsissä”, on Suomen miehille ja naisille
sekä puhuttava että kirjoitettava oman
maan puolustuksen välttämättömyydestä
ja siihen tarpeellisesta valmennuksesta.
On tehtävä selväksi, että tälle alttarille
kannetut uhrit eivät ole menneet eivätkä
tule menemään hukkaan.”

Ville Viitala (Kuva Saku Metsärinne)
Kirjoittaja on valtiotieteen ylioppilas
Helsingin yliopistosta pääaineenaan poliittinen historia. Kirjoittaja vietti kesän
2017 sotahistorian tutkimusavustajana
Maanpuolustuskorkeakoulussa.

Suomen tulevat presidentit vuosina
1917-1919 -seminaari
Suomen tulevat presidentit 1917-1919
-seminaari oli suurmenestys. Kulttuurikeskuksen Louhisalin 300 paikkaa
eivät riittäneet kaikille halukkaille, kun
Espoon Sotaveteraanien ja Risto Rytiseuran järjestämä seminaari pidettiin
lokakuun puolivälissä. Paikalle kutsutut
presidenttien esittelijät olivat aiheensa
tutkijoiden ehdotonta huippua. Yleisö
seurasi herkeämättä koko kolmetuntisen
presidenttiesittelyn ja Unto Hämäläisen
juontaman paneelin. Lopuksi sai yleisö
kysyä.
Martti Nurmisalo

Kuvassa Suomen Pankin johtokunnan jäsen Olli Rehn kyselyvuorossa. Kuvat Matti Kaltokari.

Esiintyjät vasemmalta oikealle: toimittaja ja juontaja Unto Hämäläinen, seisomassa professori Jukka
Kekkonen (Ståhlberg), dosentti Erkki Vasara (Relander), professori Martti Häikiö (Svinhufvud), dosentti Tytti Isohookana-Asunmaa (Kallio), dosentti Antti Kuusterä (Ryti), dosentti Pekka Visuri (Mannerheim
ja Paasikivi) sekä VTT Timo Tuikka (Kekkonen).
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Jouluruno
Edellisessä lehdessämme julkaisimme
Mikko Kurkaan kirjoittamia runoja.
Tässä numerossa julkaisemme hänen
joulurunonsa. Mikko palveli rintamalla
jatkosodassa sekä Lapin sodassa (talvisodassa palvelu estyi sairastumisen
vuoksi). Runoon Mikko sai aiheen
jouluyönä vuonna 1990 Taipalsaaren
hautausmaalta. Tälle tekeleelle hän antoi
nimeksi ”Valohunnun alla”.

ja toivottaisin vainajille hyvää joulua
ja onnellista uutta vuotta?
En riko hiljaisuutta,
ei heille aikaa mitata voi vuosissa;
ajaton on heidän aikansa.

VALOHUNNUN ALLA

Muistan aseveljiä
taistelussa kesän hellesäässä,
kun sodan hirmumyrsky riehui
Äyräpäässä.
Siel vannoimme: veljeä ei jätetä.
Taistellessa hiekkapilvessä ei veli aina
voinut auttaa veljeä,
se viilsi aseveljen sydäntä.
Kentällä, taivasalla, kellastuneet
luunsa lepäävät,
ei syty siellä joulun kynttilät.

On joulurauhan julistanut
Suomen Turku,
siihen päättyy arkipäivän kulku.
Väki päättää päivätyön,
käy juhlaan lähestyvän pyhänyön.
On perheet koossa,
on ympärillä lasta, lapsenlasta.
On iloa, on valoa,
voiko enää mitään muuta puuttua?
Liekö oireilua vanhuuden,
kun tunnossani tunnen sen,
et jotain puuttuu?
Puuttuu hiljaisuutta.
Kuin aarretta, sitä etsin, kaipasin.
Sen aarteen jouluyönä kalmistosta
löysin;
siel hiljaisuutta, juhlallista hiljaisuutta.
Miettiä sain syntymän, elämän ja kuolemankin rikkautta,
toi muistot mieleeni myös murheita.
Kalmistossa kaikkialla
lepää vainajat valohunnun alla.
Siin aistin järkyttävää kauneutta,
tunnen syvää rauhaa, hiljaisuutta.
On jalkojeni alla siunattua maata,
ympärilläin vaienneiden seurakunta.
Rikkoisinko hiljaisuutta

Vietän aikaa sanatonna
ja mietin, hautoja on monta.
On tuhansia vainajia heitä.
ei syty kummuillensa kynttilä,
ei valohuntu hautojansa peitä.

Ei sanoin kertoa voi murheita,
kun Vuoksi syleilyynsä otti omansa.
Lepäävätkö Vuoksen pohjassa,
veikö virta mukanansa
ja haudan antoi Laatokka?
Ne haudat vailla valohuntua.
En unohtaa voi sotavankeja,
veljeni heidän joukossansa.
Siel taivalsivat tuskiensa taivalta;
kuin Golgatalle kulki polkunsa.
Jossain Volgan varrella,
siel lepäävät he joukkohaudoissa,
ei valohuntu hautojansa verhoa.
Viel muistan vainajia Karjalassa,
siel lepäävät isänmaansa mullassa.
Monet siellä hautakummuista
on vainolaisen kaatopaikkoina,
ei haudoillaan näy valohuntua.

Mikko lausumassa runoa ”Käyn
joulun viettoon rauhaisaan”. Kuva on otettu 1980-luvulla.
Pyhä rauha vainajil on kaikkialla,
lepäävät he valohunnun alla,
meren pohjassa,
maan päällä taivasalla,
he nauttii rauhaa rajatonta,
nukkuu syvää, autuasta unta.
Se uni lyhyt niin kuin hetken häivä;
tuhat vuotta on kuin yksi päivä
ja aikaa hetkeä, ei kukaan tiedä sitä,
ei taivaan enkelit, ei Poika, sen tietää
ainoastaan Isä.
Hän omilleen kun kutsun antaa kerran
ikuiseen jouluiloon,
luo joulun Herran.

Suomi 100 vuotta, kiitoksia veteraanit!
Alfa Laval Nordic Oy
Sähkö-Jussi Oy
Töölön Seurakunta

Hämeenkylän
Evl. Seurakunta

Pääkaupunkiseudun
Hissikeskus

Tiori-Kuljetus Oy

Arkkitehtuuritoimisto
M. A. T. Ky

Espoon
Helluntaiseurakunta
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SUOMI 100 V
KIITOKSIA VETERAANIT
DSV ROAD OY
Tulkintie 29, 01740 Vantaa
Puh. 020 7388 388
www.ﬁ.dsv.com

Kaikki fysioterapiapalvelut
Ajanvaraus 040 730 0844
www.ttfysio.ﬁ

Tekniikan edistämissäätiö TES
www.tekniikanedistamissaatio.ﬁ

Tyynenmerenkatu 3, 00220 Helsinki

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

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

E. M. Pekkinen Oy
Puh. 09 849 4070
www.empekkinen.ﬁ

Hyvän mielen hoivakodit
Attendo Mummolat
Attendon Mummola-hoivakodit
odit tarjoavat
ikäihmisille ja muistisairaille
le monipuolista tukea, lyhytaikaista ja ympärivuorokautista hoivaa, seuraa ja virikkeellistä
toimintaa – sekä omaa rauhaa,
uhaa, omassa
kodikkaassa huoneessa.

ZZZDWWHQGRÀKRLYDSDOYHOXW
DOYHOXW

keittiöt, kylpyhuoneet ja sisäpinnat

Työpajakatu 2, 00580 Helsinki. Puh. 761 470, 773 6868

QRUGLFPHGFRP¿

Sun Chemical Oy

Meiltä tukikahvat asennettuna
SOITA JA VARAA
SUUNNITTELU VELOITUKSETTA!
P. 044 7600 500 • asiakaspalvelu@rustholli.ﬁ
www.rustholli.ﬁ
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PÄHKINÖIDEN
RATKAISUA

Vänrikki

Mielosen
probleema
Kiireet ovat ohitse ja istun mukavasti nojatuolissa, jalat nostettuna pienen rahin päälle
ja siemailen höyryävää teetä. Vanhoja valokuvia katsellessani osuu käsiini kuva, jonka
takapuolella on vain merkintä; ”Kävelyllä
Kaivopuistossa syksyllä 1916. Itse en tunnista
kuvassa olevaa rakennusta.
Hyvät veteraanisisaret ja -veljet! Samalla
kun toivotan Teille Hyvää Joulua 2017 ja
onnentäyteistä Uutta Vuotta 2018, niin toivon,
että ratkaisette probleeman ja kerrotte, mikä
rakennus on kyseessä.

Vastaukset
Lähetä ratkaisusi tämän numeron tehtäviin
piirin toimistoon 20.1.2018 mennessä, osoitteella Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri,
Mannerheimintie 93 A, 00270 Helsinki.
Arvomme oikein vastanneiden kesken lahjakortit.

Voittajat
Onnetar suosi lehdessä 3/2017 olleiden pähkinöiden osalta seuraavia; Sudokussa Mirjam Aarniota
ja Mielosen osalta Aimo Linkosalmea. Kuva oli
Fredrikinkadun ja Bulevardin kulmasta.
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LOT TA
SVÄRD
SÄÄTIÖ

LOTTAMUSEO
KUNTOUTUSTA
VUOKRA-ASUNTOJA
AVUSTUSTOIMINTAA

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

www.lottamuseo.fi

Herttoniemen Seurakunta

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

* Ilmoitusmyynti:
T:mi Veli Matti Wilska
puh. 040 735 7531

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

* Sivunvalmistus:
Kirkkonummen Sanomat Oy

* Toimitus:
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