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ILMOITUS

Kotihoito Terveyspalvelut Turvapuhelin Kotisiivous

Tällaista on työ kotihoidossa:
”Tärkeä työ tuntuukin tärkeältä”
K

un kotona asumiseen
tarvitaan luotettavaa
apua, on aika hankkia
kotihoidon palveluita. Mutta
millaista työtä kotihoito on?
Yksi Stellan työntekijöistä
on Martin Larsson. 45-vuotias Martin on koulutukseltaan lääkintävahtimestari ja
ambulanssinkuljettaja.
– Olin armeijassa lääkintämies ja ambulanssikuski,
ja lapsesta lähtien olen
myös ollut vapaapalokunnassa. Tällainen ammatti
sopii minulle, Martin sanoo.
Sitä mieltä oli myös
ammatinvalintapsykologi
kymmenisen vuotta sitten.
– Monen tunnin testaamisen jälkeen hän totesi, että
olen jo oikealla alalla, Martin
nauraa.
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Kotihoito on hyvin henkilökohtaista ja asiakkaat oppii
tuntemaan hyvin, mutta
luottamuksen rakentuminen
vie aikaa.
– Yleensä käyn aluksi
kerran tai kaksi viikossa ja
myöhemmin joka päivä.
Silloin tiedän tehneeni jotain
oikein, Martin sanoo.
Martinin asiakkaat ovat
65–95-vuotiaita. Monet tekevät Martinin kanssa reis-

suja vaikkapa museoon tai
lähtevät jopa kesämökille.
Röntgeniin, laboratorioon ja
lääkäriin Martin tulee myös
mukaan, ellei asiakas sitten
tilaa Stellan kotilääkäriä.
Yksi tärkeistä kotihoidon
työn opeista on asiakkaan
itsemääräämisoikeus.
– Asiakkaan luo ei voi vain
marssia. Täytyy muistaa,
että ollaan hänen kotonaan.
Jos huomaa esimerkiksi,

Stellan kotihoito ja terveyspalvelut

y
y
y

Luotettavat kotihoidon ammattilaiset
Kattavat palvelut myös palvelusetelillä
Kotitalousvähennys itse maksettaessa

Varaa maksuton suunnittelukäynti!

010 633 8585 tai stella.ﬁ

että huonekaluja pitäisi siirtää tai asiakkaan olisi hyvä
juoda enemmän, asioista
pitää keskustella ja ehdotuksia tehdä lämmöllä.
Stellalla työskentelee noin
500 terveyspalvelujen ammattilaista, ja lisää palkataan koko ajan. Asiakkaiden
tulee saada hyvää palvelua
ilman kiireen tuntua.
– Meillä on aina kaikki
tarvittava aika ja pidämme
kiinni asiakkaan kanssa
sovituista aikatauluista.
– Usein asiakkaiden lapset kiittävätkin, että he voivat olla levollisin mielin, kun
tietävät vanhempansa saavan tarvitsemaansa apua.
Teemme tärkeää työtä, joka
tuntuukin tärkeältä. Ŷ
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Veteraanisukupolvi väistyy – muisto ja perinteet elävät
Kaikissa sotiemme veteraanijärjestöissä vietetään paraikaa kiireistä aikaa
perinteen siirtämiseen liittyvissä valmisteluissa. Yleisesti pohdinnan alla on
se, miten muutos veteraanijärjestöistä perinnejärjestöiksi tehdään siten, että se
tapahtuu oikea-aikaisesti, yhteisessä ymmärryksessä ja hallinnollisesti oikein.
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Veteraanien määrää ja keski-ikää tarkasteltaessa voisi todeta, että aikaikkuna
päätökselle on ajankohtainen. Sotaveteraaniliiton ja Rintamaveteraaniliiton
erilaisten toimintojen, kuten yhteisen lehden ja valtakunnallisen tason kokousten
yhdistäminen osoittaa myös kentän toimille suuntaa.
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Kansi
Talvisota alkoi Helsingissä
30.11.1939 dramaattisesti
ilmapommituksella, josta kuva.
Helsingin Sanomat kertoi
etusivullaan myös sodan
alkamisesta. Pommituskuvassa
palaa Maanviljelijäin Maitokeskus,
joka sijaitsi Kampissa osoitteessa
Olavinkatu 1. Talo purettiin 1973.
SA-Kuva.

Nyt tarvitaan kuitenkin selkeämpää ohjeistusta ja toimintojen aikatauluttamista
alas piiri- ja yhdistystasolle saakka. Useat kentän toimijat tarvitsevat
selkeämpää näkemystä aikataulukysymyksille. Ensi kesänä Helsingissä
pidetään Sotaveteraaniliiton liittokokous. Tuolloin voisi olla hyvä aika julistaa
Sotaveteraaniliiton selkeä tahtotila jatkotoimista.
Hyvää on se, että kaikilla on sama tahtotila veteraaniperinteen vaalimisen
lopputuloksesta, hoidetaanpa sitä millä ratkaisuilla tahansa. Veteraaniperinnettä
vaalitaan kaikkialla Suomessa ja veteraanien uhraukset ja muisto eivät himmene
koskaan.
Kuluneen syksyn marraskuussa voimaanastunut lakimuutos rintamaveteraanien
kuntoutuksesta on velvoittanut kunnat järjestämään veteraaneille maksuttomasti
kaikki heidän tarvitsemansa kotona asumista tukevat palvelut. Nyt keski-iältään
yli 94-vuotiaat veteraanit eivät ehdi lain eduista kovin pitkään hyötymään.
Näköpiirissä on jo aika, jolloin tuon tuen tarvitsijoita ei enää ole. Kaikissa
kunnissa ei ole heti ymmärretty, että veteraanit ovat lain kautta erityisasemassa
verrattuna muuhun vanhusväestöön. Toivonkin, että pääkaupunkiseudulla ei
tulisi vastaan yhtään tapausta, jossa lain kirjainta ja henkeä veteraanien asumisen
tukemiseksi ei ole syystä tai toisesta noudatettu.
Vuoden vaihde lähestyy. Ensi vuonna Helsingin Seudun sotaveteraanipiirillä
on velvoittava ja hieno tilaisuus järjestää Sotaveteraaniliiton liittokokous
Helsingissä. Toivonkin pääkaupunkiseudun veteraanien lähtevän liikkeelle
voimiensa mukaan, tarvittaessa läheistensä ja avustajiensa tukemana 1. 2.6.2020 Helsingin Messukeskuksen tilaisuuksiin.
Pienestä lapsesta saakka muistan kolmen sodan veteraani-isoisäni tavan
aina sanoa erotessamme – ”Jumalan siunausta Pertti”. Tuo hänen säännönmukainen hyvästinsä käden heilutuksineen onkin kantanut elämääni ja samaa
toivotan kaikille Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin jäsenille, heidän läheisilleen
ja tukijoillemme.
Hyvää Joulun odotusta ja Uutta vuotta
2020!

Pertti Laatikainen
Puheenjohtaja
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Piirissä tapahtunutta

Sunnuntaina 8.9.2019 vietettiin Uudenmaan alueen veteraanien, puolisoiden ja leskien kirkkopyhää Hyvinkään kirkossa.
Kirkko on moderni ja tunnettu pyramidimaisesta muodostaan. Pyhän kolminaisuuden kunniaksi rakennuksen kaikki muodot
ovat kolmioita. Alakuvassa prikaatikenraali Rami Saari pitämässä juhlapuhetta. Kuvat Ari Suomi.
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Sotaveteraanipiirillä on laaja joukko vapaaehtoisia, jotka antavat työpanoksensa piirille. Hallituksen kokouksessa 9.9.2019
palkittiin Sotaveteraaniliiton ansiomitalilla vasemmalta puheenjohtaja Pertti Laatikainen, Helsingin kaupungin koordinaattori
Sami Komppula, Uudenmaan aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti Vesa Sundqvist, eversti evp Ahti Lappi. Sotaveteraani
Usko Puustiselle (oikealla) luovutettiin Sotaveteraaniliiton kultainen ansioristi

Itä-Helsingin Sotaveteraanikerho järjesti tiistaina 24.9.2019 puurojuhlan Matteuksen kirkon seurakuntasalilla. Paikalle oli
saapunut lähes 40 henkilöä. Puuroa nauttimassa pöydän päässä Itä-Helsingin Sotaveteraanien naistoimikunnan pitkäaikaiset
aktiivit Hilppa Rosenblad (vasemmalla) ja Bertta Moilanen.
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Perjantaina 20.9.2019 Helsingin Rauhanturvaajat järjestivät yhteistyössä Oulunkylän Kuntoutuskeskuksen henkilöstön kanssa
rauhanpäivänkävelyn. Yläkuvassa on osa mukana olleista sotaveteraaneista kuuntelemassa puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö kenraaliluutnantti Ilkka Korkiamäkeä. Ennen keittolounasta veteraanit ja muut kävelivät eri pituisia lenkkejä. Kaartin
jääkärirykmentin varusmiehet ja Oulunkylän koulun oppilaat avustivat.
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Sunnuntaina 13.10.2019 kokoonnuttiin Ässä Rykmentin muistomerkille muistotilaisuuteen. Hartauden piti rovasti Esa Siljamäki ja juhlapuheen Kaartin Jääkärirykmentin komentaja eversti Petteri Tervonen. Päätössanat lausui Ässä-veteraanin poika
Petteri Kaukoranta. Muistotilaisuuden jälkeen nautittiin Ässän perinteinen lihasoppa. Sotaveteraani Mauno Tenhovirta kertoi
sotakokemuksistaan lounaan yhteydessä. Kuvat Kari Hakala.
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Veteraani
Veteraanilaki ja palvelutarpeen
arviointi Helsingissä
Lainsäädäntö muutti 1.11.2019 veteraanien palvelut lakisääteiseksi aikaisemman määrärahasidonnaisuuden
sijasta.
Varmasti lähes kaikissa kunnissa on palvelutarpeen arvioinnit aloitettu jo vuoden
alusta, niin myös Helsingissä. Rintamalisän saajien määrä Helsingissä oli elokuun
lopussa Kelan tilaston mukaan 826, miehiä
heistä oli 421 ja naisia 405 henkilö. Kaupungilta saamani tiedon mukaan 31.10.19
mennessä kaikille veteraaneille on arvio

tehty. Asiakkaat, jotka eivät ole arviointi
käyntiä halunneet, on se tehty puhelimitse.
Kotihoidossa tai tehostetussa palveluasumisessa olevat ovat edelleenkin jatkuvan
arvioinnin piirissä. Näillä asiakkailla olevia veteraanipalveluja (siivous, kuljetus,
pihatyöt, jalkahoito, kerhot) jatketaan
automaattisesti. Myös muissa piirin alueen
kaupungeissa (Espoo, Vantaa ja Kauniainen) saadaan arviointikäynnit tehtyä
lokakuun loppuun mennessä.
Helsinkiin on palkattu lisähenkilöstöä

tätä varten ja itse olen mukana vapaaehtoistyöntekijänä arvioinneissa. Tämä
mahdollistui erityissopimuksella kaupungin kanssa. Koen, että tämä on lisännyt
avoimuutta ja luottamusta kaupungin ja
järjestön välillä. Palvelutarpeen arvioinneissa käydään läpi veteraanien itsensä
näkemys tarvittavista palveluista. Mukana
on ollut veteraanin puoliso ja usein myös
veteraanin omainen, jolloin arkiavun tarve
saa hyödyllistä monimuotoisuutta. Päätökset palveluista tekee kaupunki.

Sosiaalineuvoja Anni Grundström arviokäynnillä talvi- ja jatkosodan veteraani Kauko Pipatin luona. Leppoisasti saatiin kartoitettua Kaukon tarvitsemat palvelut.
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nietuudet
Kotikäynti ja arviointi
Kotikäynti on mielestäni ainoa vaihtoehto nähdä kokonaistilanne veteraanin
kotona ja tähän tapaamiseen on varattava
myös riittävästi aikaa. Puhelimessa jää
näkemättä ja kuulematta moni asia, esim.
liikuntakyvyn heikkeneminen ja siitä johtuva erilaisten turvakaiteiden ja -kahvojen
tarve. Veteraanilla ei saata olla edes tietoa
näistä turvallisuutta lisäävistä apuvälineistä
ja siitä, että nämä voidaan asentaa palvelumäärärahojen kautta. Henkilökohtaisessa
tapaamisessa vältytään myös huonokuuloisuuden sekä muistinheikkenemisen
aiheuttamilta ongelmilta. Samoin myös
turvapuhelin ja pesulapalvelut saattavat
tulla uutena asiana esille keskusteltaessa.
Siivous- ja erilaiset ateria- ja kuljetuspalvelut ovat tulleet tutuksi jo koettuina
palveluina. On tietysti kunnioitettava veteraanin mielipidettä, jos hän ei halua kotona
tehtävää palvelutarpeen arviointia.
Kotikäynnillä nousee esille myös puolison tilanne. Veteraanipalvelut eivät koske
puolisoa (jos hänellä ei ole tunnusta), mutta
toki esim. siivous- ja pesulapalvelut helpottavat selviytymistä yhteisessä kodissa.
Samoin tuetusta kotona kuntouttamisesta
hyötyvät molemmat osapuolet. Usein on
pohdittu yhdessä tilannetta, että jos veteraani nukkuu pois, niin puoliso jää silloin
ilman tukea ja hänen selviytymisensä yksin
huolettaa. Vanhuspalvelulaki velvoittaa
palvelutarpeen arvioinnin tekemistä myös
leskelle. Heidän on saatava tarvittavia
palveluja kunnan kautta. Talous tilanne
saattaa myös heiketä, jolloin järjestöjen
pienelläkin tuella saattaa olla merkitystä
arkipäivässä. Näiden keskustelujen avulla
voimme lisätä yhteistä turvallisuuden tunnetta siitä, että toinen ei jää ihan ”tyhjän
päälle”. Yhteydenotto leskeen on otettava
myös järjestön tehtäväksi saatuamme
tiedon veteraanin kuolemasta.

Miten laki toteutuu
käytännössä
Tästä ei tietysti vielä ole tietoa ja kokemusta. Varmasti on realistista, että palvelut
toimivat täysimittaisesti vasta ensi vuoden
puolella. Veteraanit odottavat nyt saavansa
heille kuuluvat palvelut ja toivottavasti
käytännöt eivät tuota heille pettymystä.
He ovat odottaneet tätä kauan, eikä aikaa
ole siis hukattavissa. Uskon, että Helsinki

tekee tässä asiassa parhaansa. Oheisessa
taulukossa on yhteenveto palveluista.
Kuntoutus lainsäädännössä ei tapahdu
muutoksia.

Yksinäisyyttä ei korjata
pelkästään palveluilla
Toimintakyvyn muuttuessa lähteminen
kodin ulkopuolelle vaikeutuu, vaikka
siihen halua olisikin. Päivästä tulee yhä
pidempi istuessa tutussa nojatuolissa yksin.
”Lähtisitkö itse mihinkään, jos ”pissa”
valuu pitkin jalkoja? (En lähtisi). ”Kunpa
joku poikkeaisi ja päiväkahvit voisi juoda
yhdessä rupatellen!”
Järjestönä me edellytämme, että veteraanit saavat vihdoin heille kuuluvat palvelut
ja kuntoutuksen.
Mitä järjestöltä voidaan edellyttää? Toki
edunvalvonta ja perinnetyö ovat järjestön
tehtäviä. Mutta… Runsaasta nuorempien
kannattaja- ja tukijäsenten joukosta toivoisin löytyvän henkilöitä, jotka joskus
voisivat antaa hetken aikaansa, juoda ne
kaivatut päiväkahvit tai olla saattajana
joskus yhteisiin tilaisuuksiin. Antamalla
siis hetki aikaa. Tämä mahdollistaisi myös
kuulla muistoja ja kokemuksia, uskon
niiden tarjoavan meille nuoremmille kuulijoille myös unohtumattomia hetkiä.
Olen jokaisella kotikäynnillä saanut itse
enemmän kuin olen pystynyt antamaan.
Kiitos kaikille veteraaneille, kun olette
minut vastaanottaneet ja kiitos kaupungin
työntekijöille ja myös päättäjille, kun olen
saanut tämän mahdollisuuden. Tämä on

yhteistyötä sanan parhaimmassa merkityksessä ja luottamusta kaikkien osapuolten
kesken.
Eräs veteraani kuvasi elämäänsä, ”Kyllä
se on niin, että jos mieli on maassa, eivät
jalatkaan lähde liikkeelle.” Joten hyvät
lukijat ja kannattajajäsenet, voisimmeko
yhdessä yrittää pitää veteraaniemme mieli
niin hyvänä, että jalat jaksaisivat lähteä
liikkeelle?
Kuljetaan siis heidän vierellä, unohtamatta heidän ikääntyneitä puolisoita ja
leskiä, pidetään toisistamme huolta. Uskon,
että sieltä löytyy auttamisen ilo ja heidän
henkinen perintönsä meille.
Anni Grundström
Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin
sosiaalineuvoja

Veteraanit, puolisot, lesket
ja omaiset, autan edelleen arkipäivään liittyvissä asioissa
ja teen myös kotikäyntejä, jos
koette sen tarpeelliseksi.
Puh. 040 822 3998

Joulukassi!
Piiri on tehnyt viimevuoden tapaan sopimuksen palvelutuottajan
kanssa joulukassista.
Kassi sisältää jouluruokaa! Palvelu on vähävaraisille veteraani-,
puoliso- ja leskijäsenille ilmainen.
Joulukassi toimitetaan kotiin asti 21.-22.12.2019 välisenä aikana
(lauantai – sunnuntai).
Tilaa kassi 9.12.2019 mennessä piirisihteeriltä 050 4414 703.
Huom tarvitsemme tilaukseen ulko-oven koodin.
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Veteraanietuudet
Veteraanien kotona asumista tukevat palvelut 1.11.2019 alkaen
Palvelut

Korvataan

Ei korvata

Ateriapalvelu

Ateriapalvelut, lounassetelit

Ruokaostokset

KoƟpalvelut ja
koƟhoito

Kylvetys-, siivous-, vaate¬huoltopalvelut, koƟsairaanhoito, jalkahoito,
saaƩohoito kotona

Lakanoiden, pyyhkeiden ym. ostaminen, kauneudenhoito¬palvelut,
fysikaalinen hoito, hieronta (avokuntoutus), lääkkeet, saaƩohoito
laitoksessa

Pihatyöt

Nurmikon leikkuu, lumityöt, rännien
puhdistus, puiden pilkkominen

Pihan ja puutarhan kunnostustyöt,
tarvikkeet

Apuvälineet

Tukikaiteiden asentaminen, luiskat
portaisiin, kynnysten poistot

Silmälasit, hammashoito, suuhygienisƟn käynnit, kuulokojeet ja muut
näihin verraƩavat apuvälineet. Porraskäytäviin asenneƩavat istumahissit. Kunnan apuvälinevuokraamosta
saatavat apuvälineet

Kuljetuspalvelut

Asioinnilla käynnit

Terveydenhoitoon liiƩyvät matkakulut, jotka KELA korvaa. Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut

Muut palvelut

Turvapuhelimet, apteekissa tapahtuva lääkkeiden annosjakelu, asioinƟ-,
kauppa- ja saaƩajapalvelut

Asunnon remonƟt ja muutostyöt,
esim. keiƫö-, sauna- ja kylpyhuoneremonƟt, asunnon sisä- ja ulkomaalaukset, vuokra, sähkö- ja
vesilaskut, jätekaivon tyhjennys.
Isompiin asunnon muutostöihin voi
hakea avustusta ARAsta (Asumisen
rahoitus- ja kehiƩämiskeskus)

Virkistysretket

Kuljetukset, ruoka- ja kahvitarjoilut,
saaƩajan matkakulut

SaaƩajien ruokailukustannukset

Omaishoidon tuki

Omaishoitajan palkkiot, eläke- ja tapaturmavakuutusmaksut, veteraanin
hoito omaishoitajan loman aikana

TueƩu kotona
kuntoutuminen

LehƟen luku, koƟaskareiden tekeminen, esim. aterioiden valmistaminen
yhdessä veteraanin kanssa. Ulkoilu
ja muu fyysistä toimintakykyä ylläpitävä toiminta. Toiminnan tulee olla
suunnitelmallista ja tapahtua yhdessä
koƟhoidon tms. työtekijän kanssa.
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Ruokaostokset, lehdet tai muu näihin
verraƩavat ostokset.

Lahjalista
Oli joulunaika. Pieni Matti-poika
oli noin seitsemän vuotta vanha. Usko
joulupukkiin oli jo kovin hiipunut,
mutta usko vanhempien rahavaroihin
eli vahvana. Matti teki vanhemmilleen
koostetta niistä lahjoista, joita hän
toivoi jouluna saavansa. Matilla oli
apunaan postin mukana tullut kuvasto,
josta hän ympäröi tavaroita. Lopulta
hän listasi ne ja laski yhteen lahjojen
hinnat. Loppusummaksi tuli yli 10.000
markkaa. Matti antoi paperin vanhemmilleen ja kirjoitti alle vielä opasteen:
”Tuossa päällimmäiset toiveet! Loput
yllätyksenä!”
Ystävät hyvät. Joulunaikaan liittyvät
lahjat. Lahjoja antaessamme liitymme
pitkään historian ketjuun. Toivathan itämaan viisaat tietäjät Jeesukselle lahjoja;
kultaa, suitsuketta ja mirhaa. Taisivat
olla aikansa hienoimmat lahjat.
Taannoin luin lehdestä, että meidän
suomalaisten arvioidaan käyttävän jouluvalmisteluihin ja lahjahankintoihin
keskimäärin 439 euroa per henkilö! 439
euroa!!! Aivan käsittämätön summa!
Vanhoiksi markoiksi muunnettuna 2600
markkaa per henkilö! Oma talouteni ei
kyllä tuollaisia summia kestä.
Mitä Sinä toivot saavasi lahjaksi tänä
jouluna? Uskon, että moni meistä, älypuhelinten ja muiden laitteiden sijaan,
toivoo saavansa osakseen rakkauden ja
hellyyden täyteisen joulun. Rakkaus ja
hellyys - ne ovat asioita, joita ei rahalla
saa. Niillä ei ole hintalappuja. Ne ovat
sydämellä annettavia lahjoja.
Kristinuskon ytimessä on ajatus
rakkaudesta. Jeesus muotoili ihmislapsen suurimmaksi elämäntehtäväksi
Jumalan ja lähimmäisen rakastamisen.

Lähimmäistä rakastamalla toteutamme ensimmäisenä jouluna syntyneen
Jumalan Pojan tahtoa.
Rakkauden täyteistä adventtia ja
joulua kaikille!

Risto Kaakinen
Sotilaspastori
Kaartin jääkärirykmentti

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
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89,4 102,7
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93,4
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94,4
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USKO AINOASTAAN JEESUKSEEN KRISTUKSEEN
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Etelä-Tapiolan lukion oppilaat
halusivat muistaa sotaveteraaneja
Teimme runon osoittaaksemme arvostusta ja jakaaksemme ajatuksia sotaveteraaneista ja heidän saavutuksistaan.
Meille oli tärkeää käsitellä aihetta erityisesti nuoren näkökulmasta, ja liittää
se myös nykyaikaan ja tulevaisuuteen.
Päätimme nimetä runon ”Siipien suojassa”, sillä mielestämme veteraanit ovat
kuin lintuemo ja Suomi on sen poikanen.
Tällä tarkoitamme sitä, että veteraanit
ovat luoneet turvallisen maan elää, ja
sitä kautta suojelivat Suomea kuin omaa
lastaan.
Suurimmalla osalla meistä ei ole
veteraaneja lähisukulaisina, joten kuva
jonka olemme heistä saaneet on tullut
vanhemmiltamme sekä muilta tutuilta.
Meidän mielestämme on erittäin kiinnostavaa kuulla tarinoita sodasta, koska ne
antavat uutta näkökulmaa nykypäivään ja
saavat omat ongelmamme kuulostamaan

pieniltä. Historian tieto on arvokasta ja se
tuntuu erityisen hienolta, kun kuulee sitä
suoraan sotiemme veteraaneilta. Heidän
tietonsa on äärettömän arvokasta ja kertoo
sodasta myös inhimillisen näkökulman,
kuten uhraukset, joita oli tehtävä maanpuolustusvelvollisuuden vuoksi sekä
tunteet, joita äkillinen sotaan joutuminen
herätti. Juuri inhimilliset ja yksilölliset
kokemukset vetoavat parhaiten nuoriin
nykypäivänä, sillä niistä ei kuule tarpeeksi historian oppitunneilla. Ilman
veteraanien kokemuksia, nykynuorena on
vaikea ymmärtää, millaista sota mahtoi
todellisuudessa olla. Tunnemme syvää
arvostusta ja kiinnostusta veteraaneja ja
heidän kokemuksiaan kohtaan.
Runon teko alkoi siitä, kun olimme
äidinkielen tunnilla tehneet runoja, ja
innostuimme siitä. Saimme kuulla tilaisuudesta tehdä runo veteraaneille,

ja otimme tehtävän vastaan ilomielin.
Runon teko eteni melko sujuvasti, sillä
sanottavaa riitti. Aloimme jokainen kirjoittaa omia ehdotelmia säkeistöistä ja
säkeistä runoon, joita sitten yhdistelimme
ja muokkasimme yhdessä yhtenäiseksi
runoksi, jossa näkyy meidän kaikkien
näkemykset yhdessä. Runon teko oli
mukavaa ja meille tärkeää: kirjoittaminen
tuntui sujuvalta ja järkevältä, kun teema
oli kattava ja merkittävä.
Seela Brax, Sini Häkkinen, Roosa
Lindgrén, Kristiina Mikkola, Aino Utriainen ja Nea Väkeväinen.
Runon Espoon Sotaveteraanien
60-vuotisjuhlassa esittivät Naomi Kaura
ja ja Annika Sallinen.

Siipien suojassa

1. Osa
Mä mietin tässä äsken
Miks itseäni lenkille käsken
Mut kun ulkona astelen
Selkäni kaupunkia vasten
Vehreää luontoa ihastelen
Tajuan: kuinka tärkeä on maa
Tämä maa
Jolla nytkin astella saa
Tunnen kiitollisuutta heille
Urheille sotureille
Jotka sen vuoksi kaikkensa antoivat
Ja raskasta taakkaa kantoivat.
2. Osa
Saavun kohti järven rantaa
se linnunpoikasia keveästi kantaa
On emo poikasilleen siivet hennot
luonut
ja mahdollisuuden turvalliseen elämään Suomen maalla suonut
Kunpa unelmani siivet alleen saisi
Jäisivät maailman kriisit alleni, vaiti
Kuitenkin koen turvallisen tunteen
Kun nyt painan silmäni umpeen
Ei rauha aina ole ollut vankkumaton
mutta usko siihen on rikkomaton

Kuvassa alarivissä vasemmalta Roosa Lindgrén, Annika Sallinen,
Naomi Kaura ja ylärivissä vasemmalta Aino Utriainen, Seela Brax,
Nea Väkeväinen.
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3. Osa
Keveillä askelilla kohti kotia kiidän
Jätän taakseni emon, poikaset, liidän
kohta omasta pesästä pois
Mieleni on nyt kuin tyhjä holvi
En silti ole unohtanut teitä
Vanhempi sukupolvi

Helsinkiläiset sankarihautausmaat
Malmin hautausmaa on hautausten
määrässä laskettuna Suomen suurin
hautausmaa. 1900-luvun alkupuolella
Malmin hautausmaalla oli oma junayhteys ja vesitorni.
Sankarihauta-alue on perustettu 1939.
Sinne on haudattu 520 talvi- ja jatkosodassa kaatunutta sotilasta. Sankarihautaalueella on arkkitehti Arvo Muroman
suunnittelema ja 1953 paljastettu Pro
patria -muistomerkki.
Välittömässä läheisyydessä on myös
jatkosodassa palvelleiden virolaisten
muistomerkki, jossa on teksti: Jatkosodassa vuosina 1941-1944 suomalaisten
rinnalla taisteli 3400 virolaista vapaaehtoista, joista kaatui 178 sotilasta. Heistä
91 on saanut viimeisen leposijansa tältä
hautausmaalta. Muualle haudattujen ja
kentälle jääneitten nimet on ikuistettu viereisiin muistokiviin. Virolaiset
Suomen-pojat taistelivat vapauden ja

osa 6

Kaartinjääkärit kunniavartiossa arkkitehti Arvo Muroman suunnittelemalla Pro patria - muistomerkillä

Virolaisille vapaaehtoisille pystytetty muistomerkki

Ilmari Wirkkalan Pro Patria-muistomerkki.

Eestin kunnian puolesta. Muistomerkin
on suunnitellut arkkitehti Bey Heng ja
se paljastettiin 2016.
Sankarihautojen lähelle on haudattu lähes 80 Helsingin pommituksissa
1939-1944 menehtynyttä. Niiden vieressä on Sakari Siitosen suunnittelema
muistomerkki, johon on kirjattu myös
noin 300 muualle haudatun pommitusten
uhrin nimet. Muistomerkin ovat saaneet
myös ne 15 lasta sekä veturinkuljettaja,
kaksi lämmittäjää ja neljä saattajaa, jotka
kuolivat junaonnettomuudessa Iittalassa
keväällä 1940, kun lapsia oltiin kuljettamassa sotalapsiksi Ruotsiin.

Oulunkylän sankarihaudat

Malmin hautausmaata on laajennettu
aikojen kuluessa ja siihen on sulautettu
mm. vuonna 1938 perustettu Oulunkylän
aiemmin itsenäinen hautausmaa (kortteli
91), jossa on 22 sankarihautaa. Alueella
on Ilmari Wirkkalan 1950 veistämä Pro
Patria muistomerkki.
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Kaksi koskettavaa selviytymistarinaa
FT Jaana Laamasen neljäs muistipohjainen tietokirja ”Äyräpään Ärjy ja Äänisen Aleksandra” julkaistiin syyskuussa
2019. Perusteellisiin haastatteluihin ja
laajaan lähdemateriaaliin rakentuva kirja
kertoo kahdesta varsin värikkäästä selviytymistarinasta aina itsenäisyytemme
alkuajoista tähän päivään asti.
Lokakuussa 101 vuotta täyttänyt sotaveteraani Armas Koivisto osallistui
Talvisotaan eversti Matti Laurilan komentaman JR 23:n riveissä täydennysmiehenä. Jatko- ja Lapin sodassa Koivisto
palveli huollon puolella kenraali Laguksen Panssaridivisioonassa.
Koivisto syntyi Helsingissä vuonna
1918 varsin vaikeisiin olosuhteisiin. Kirjan kuvaukset tuon ajan lastenkodeista,
elämästä huutolaislapsena sekä juurettomasta lapsuudesta kertovat korutonta
kieltä ajan oloista.
Miestä eivät lannistaneet edes parhaassa nuoruusiässä vietetyt vuodet rintamalla
eivätkä sotaa seuranneet niukkuuden
ankarat ajat. Työtä pelkäämättömänä ja
kekseliäänä miehenä Koivisto on oman
selviytymistarinansa sankari.
Kunnioitettavan iän saavuttanut veteraani elää edelleen omassa kodissaan.
Kirjan perusteella on ilmeistä, että positiivinen elämänasenne sekä mainio
huumorintaju ovat säilyneet Koiviston
vahvoina peruspilareina.

Äänisen Aleksandra
Oman piirimme Heimoveteraanitkerhon jäsenen Aleksandra Lazievan (s.
1925) juuret vievät kauaksi Itä-Karjalaan.
Hänen lapsuuttaan ja nuoruuttaan varjostivat Stalinin hallinnon kansalaisiinsa
kohdistamat summittaiset vainot.
Kohtalo johdatti Lazievan vain 16-vuotiaana suomalaisten palvelukseen Itä-Karjalan Sotilashallintoalueella. Tätä pestiä
kesti kolme vuotta. Rintamatilanteen
heikentyessä myös Lazieva evakuoitiin
Suomeen turvaan kesällä 1944. Onnellinen pelastautuminen muuttui nopeasti
lähes liian katkeraksi kalkiksi niellä.
Jo saman vuoden joulukuussa hänet
palautettiin Välirauhansopimuksen ehtojen nojalla takaisin Neuvostoliittoon.
Näin kävi myös kymmenille tuhansille
muille heimokansojemme edustajille.
Tämä väestön pakkosiirto lienee eräs
häpeällisimmistä tapahtumista koko itsenäisyytemme ajalta.
Neuvostoliitossa lähes kansanvihol-
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Aleksandra Lazieva ja Jaana Laamanen kirjan julkistamistilaisuudessa Tampereella 20.9.2019. Iloisessa tapahtumassa kuultiin mm. kaksikon esittämänä Aleksandran suosikkilaulu ”Äänisen aallot”. Armas
Koivisto oli valitettavasti loukannut itsensä kaatuessaan, eikä päässyt mukaan tilaisuuteen. Kuva Sari Gabrielsson.
liseksi leimattu Lazieva selvisi KGB:n
koettelemuksista ja muista ajan haasteista. Värikkäiden sattumien ja hyvän
onnenkin avulla Lazievan pitkäaikainen
toive toteutui ja hän päätyi viettämään
hyvin ansaittuja eläkepäiviään syvästi
rakastamaansa Suomeen.
Kirjan perusteelliset henkilöhaastattelut antavat mielenkiintoisen näkökulman
historiamme vaikeimpiin vuosiin vaatimattomien veteraanipolvemme edustajien
kertomana.
Kirjaa Äyräpään Ärjy ja Äänisen
Aleksandra on saatavilla Bookcoververkkokaupasta tai tilaamalla lähimpään
kirjakauppaan. Kirjassa on 214 sivua ja
mielenkiintoinen kuvitus.

Hans Gabrielsson

Kirjan kansi

Viipurin Lauluveikot – Helsingin
Sotaveteraanikuoron perinnekuoro
Kuoron alkutaival
122 vuotta toiminut Viipurin Lauluveikot on elänyt mukana useissa Suomen
historian merkittävissä tapahtumissa ja
laulamisen ilon ohella kokenut myös
dramaattisia vaiheita. Matti Orlamo kertoo kirjassaan ”Viipuri vapaussodassa”
elävästi tapahtumasta maaliskuun lopussa
1917, jossa kymmenen tuhatta ihmistä oli
kokoontunut Viipurin rautatieasemalle
vastaanottamaan Siperiasta Suomeen
palaavaa asessori P.E. Svinhufvudia.
Hänen astuessaan junasta ulos Wiborgs
Sångarbröder (Viipurin Lauluveikot)
tervehti kotiinpalaajaa Emil Genetzin
laululla ”Terve Suomeni” maa sekä P.J.
Hannikaisen sävellyksellä ”Pää pystyyn
vaan”. Vaikuttava tilaisuus rautatieasemalla päättyi Wiborgs Sångarbröderin
esittämään ”Porilaisten marssiin”. Kansalaisjuhla Viipurissa jatkui koko päivän
kello kuuteen saakka, jonka jälkeen Svinhufvud puolisoineen jatkoi ylimääräisellä
junalla kohti Luumäen kotiaan.
W.S.B.:n (Viipurin Lauluveikot)
pöytäkirjasta 21.1.1918 voidaan lukea
seuraavaa: ”Kun ajat ovat niin tavattoman rauhattomat ja kun useat kuoron
jäsenet ovat siirtyneet muihin tärkeämpiin

tehtäviin päätti kuoro yksimielisesti musiikkilautakunnan ehdotuksesta lopettaa
toimintansa vastaiseksi”. Viipurin Lauluveikkojen tarina ei kuitenkaan päättynyt
tähän, vaan olojen rauhoittuessa syksyllä
1918 alkoi uusi innokas harjoitustyö ja
laulunjohtaja Allan Schulman saattoikin
jo 23.3.1919 konsertissa esitellä yleisölle
uudistuneen kuoron uusine laulajineen.

Sota-ajasta tähän päivään
Dramaattisia olivat vaiheet 1939-1945.
Siihen kuuluu hienosti onnistunut konserttikiertue huhtikuun lopussa 1939 Viroon,
Latviaan, Puolaan ja Unkariin, uuden
oman kodin kunnostaminen Viipuriin,
kuoron koko arvokkaan, korvaamattoman
omaisuuden joutuminen vieraisiin käsiin,
kaksi evakkomatkaa 1940 ja 1944, toivorikas paluu vanhaan kotikaupunkiin 1942,
vanhan Steinway-Àyygelin löytyminen
ja seikkailu Viipurista Helsinkiin, sekä
kuoron kotiutuminen pääkaupunkiseudulle 1945.
Kuoron taival sodan jälkeen on ollut
huomattavasti ensimmäistä puolivuosisataa tasaisempaa ja rauhallisempaa
maamme suurista taloudellisista ja yhteiskunnallista muutoksista huolimatta.

Helsingin Sotaveteraanikuoro ja Viipurin Lauluveikot ovat yhdessä
järjestäneet vuosikymmenen ajan Itsenäisyyspäivän Kirkkojuhlan
Temppeliaukion kirkossa. Konsertti järjestetään myös tänä vuonna
5.12.2019 Temppeliaukion kirkossa. Katso ohjelma tarkemmin erillisestä ilmoituksesta.

Kuoro on kotiutunut hyvin uuteen kotikaupunkiinsa ja vaalii täydellä sielulla
karjalaista kuoroperinnettä. Vuonna
1953 Lauluveikot päätti jatkaa Viipurin
Tuomiokirkossa 1928 aloitettua kirkkokonserttien sarjaa. Ensimmäinen Viipurin Lauluveikkojen adventtikonsertti
järjestettiin 29.11.1953 Johanneksen
kirkossa. Tapahtuma onnistui ja siitä
muodostui vuosittainen perinne. Tänä
päivänä konserttia voidaan syystä pitää
yhtenä kuoron laulukauden kohokohdista,
kuorolla on mahdollisuus vaikuttavassa
kirkkosalissa esittää parasta osaamistaan
ja välittää joulun odotuksen sanomaa
runsaslukuiselle yleisölle. Jylhässä kirkossa syntyy lämmin karjalaishenkinen
vuorovaikutus. Adventtikonserttien urkusäestäjinä ja – solisteina ovat toimineet
mm. Tauno Äikää ja Pertti Eerola sekä
laulusolisteina Esa Ruuttunen ja Jaakko
Ryhänen. Heidät kaikki on kutsuttu
kuoron taiteilijajäseniksi. Myös kuoron
omista riveistä on jatkuvasti saatu sekä
laulu- että soitinsolisteja.

Perinnekuoroksi
Helsingin Sotaveteraanikuoro valitsi
syyskokouksessaan 21.11.2002 perinnekuorokseen Viipurin Lauluveikot, jonka
kunniatehtävän Viipurin Lauluveikot
vahvisti vastaanottavansa 23.1.2003
myönteisellä päätöksellään. Valinnan
perusteluina Sotaveteraanikuoro mainitsi
Viipurin Lauluveikkojen elinvoimaisuuden, kuoron pitkät mieskuoroperinteet ja sen sisäistämän isänmaallisen
laulajahengen. Perinnekuoro sitoutuu
säilyttämään luovuttajakuoron määrittämät laulut ohjelmistossaan ja jatkavan
kuorojen välistä kanssakäymistä sopivan
yhteistyön merkeissä. Viipurin Lauluveikot tukee veteraanien lauluharrastusta
eri tavoin ja vaalii sitä henkistä perintöä,
jota Isänmaan puolustajat ovat olleet
suurin uhrauksin rakentamassa. Tärkein
yhteinen tapahtuma on vuosittainen itsenäisyyspäivän aaton kirkkojuhla, jossa
Viipurin Lauluveikot on ollut laulamassa
veteraanien tukena vuodesta 2005. Katso
tapahtumasta erillinen ilmoitus.
Seppo Salonvaara
Viipurin Lauluveikot
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Kaatuneiden huolto talvi - ja
jatkosodassa
Laurea-ammattikorkeakoulu ja Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ovat aloittaneet yhteistyön vuonna 2019, minkä
tarkoituksena on, että opiskelijat tekevät lottatoiminnasta ja sota-ajan sairaanhoidosta opinnäytetöitä. Yhtenä tavoitteena
on kuvata terveydenhuollon ammattilaisille ja aiheista kiinnostuneille, millaiset tehtävät sotien vuosina 1939-1945 lotilla
oli kaatuneiden huollossa, lääkintälotilla terveydenhuollossa ja miten ne oli järjestetty.
Kirjoitetun historian tarve ja kysyntä eivät ole kadonneet. Pikkulottien ja lottien kokemusten tutkiminen on tärkeää,
kun vielä on mahdollista saada heidän kertomaan omakohtaisista kokemuksistaan. Näitä kokemuksia ja toimintatapoja
voidaan hyödyntää myös sairaanhoitaja koulutuksessa ja hoitotyössä. Tämä artikkeli perustuu sairaanhoitajaopiskelija
Anniina Siltalan opinnäytetyöhön Lottien tehtävät kaatuneiden huollossa talvi -ja jatkosodassa.
Hannele Moisander
TtM, Laurea-ammattikorkeakoulu

Talvisodassa syntyi Suomen
ainutlaatuinen tapa tuoda
sankarivainajat oman maan
multiin
”Katsoessani riihessä tapahtuvaa toimintaa näin siinä työhönsä vakavasti
antautuneen joukon, joka äänettömästi ja
hienovaraisesti suoritti palvelutehtävänsä
koko elämänsä menettäneille sotureille.
Siinä solui käsien lomitse vasta mieheksi
varttuva nuorukainen, tuskin kahtakymmentä ikävuotta. Siinä siirrettiin arkkuun
puolisoa ja isää parhaissa miehuuden
voimissa.” Näin kuvaa kaatuneiden evakuoimiskeskuksessa talvisodan aikana
henkilökohtaisesti työskennellyt pappi
Lauri Palva kirjassaan Sankarivainajien
tie kotiin.
Sotien vuosina 1939-1945 suomalaisilla oli kova tarve ja halu evakuoida kaatuneiden sotilaiden ruumiit kotiseudulle
ja pelkkä kenttähautaus ei riittänyt. Kaatuneiden aseveljille sekä muille läheisille
oli äärimmäisen tärkeää, että kaatunut
pääsi kotimaan multiin. Suomi toi ainoana maana sodassa kaatuneet omalle
kotiseudulle. Kaatuneiden huollon tarkoituksena oli osoittaa kunniaa vainajille
sekä suorittaa heille viimeinen palvelus
hautaamalla heidät omaan kotimaahan,
lähelle perhettä ja muita läheisiä.

Käytännön synty
Ennen talvisotaa ja talvisodan alkuvaiheessa kaatuneiden huolto ei ollut suunniteltua eikä huoltoa käsitelty
missään ohjeissa. Toiminta oli pitkälti
improvisoitua, kunnes tammikuussa
1940 Päämajalta tuli käsky alkaa perustaa Kaatuneiden evakuoimiskeskuksia
(KEK). Kaikki evakuoimiskeskukset
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Anniina Siltala
olivat kunkin armeijakunnan alaisia
ja niitä määrättiin 1-2 kutakin kuntaa
kohden. Toiminnasta olisi vastuussa
sotilaspapit ja lisäksi keskuksissa työskentelisi työvelvollisia miehiä sekä lottia.
Talvisodan aikana evakuoimiskeskuksia
oli toiminnassa 11, jatkosodassa 13.
Vuonna 1941 valmistuneen Kaatuneiden
huollon ohjesäännöksen ansiosta edellytykset kaatuneiden huoltoon olivat paljon
paremmat jatkosodan kuin talvisodan
alkaessa. Useat ohjeet oli laadittu juuri
saadun kokemuksen myötä, jota sotilaspapisto oli talvisodassa saanut.
Lapin sodan aikana kaatuneiden
evakuoimiskeskuksia oli toiminnassa

kolme. Ne sijaitsivat Rovaniemellä,
Torniossa ja Oulussa. Suurimmat ongelmat kaatuneiden huollossa liittyivät
tuolloin hävitettyihin teihin sekä talven
huonoihin keliolosuhteisiin. Marraskuun
lopussa 1944 näiden kaatuneiden evakuoimiskeskusten toiminta yhdistettiin
lääkintähuollon pariin ja siihen liittyvät
työt tapahtuivat siviilityövoiman turvin.
Lapin sodan ajalta tarkempia kaatuneiden
huollon tarkkoja tilannetietoja ei ole
enää tehty. Tämän vuoksi siltä ajalta ei
löydy niin tarkkoja tietoja kuten talvi- ja
jatkosodasta. On kuitenkin tiedossa, että
Lapin sodassa kaatui noin 770 suomalaissotilasta ja heistä suurin osa pääsi

kotimaahansa haudattavaksi.
Ensimmäinen toimenpide sotilaan
kaaduttua oli tämän ruumiin siirtäminen
lähelle joukkosidontapaikkaa. Joukkosidontapaikkojen läheisyydestä kaatunut
siirrettiin huoltoajoneuvoilla tai muilla
kuljetusvälineillä paikkaan, jonne kaikki kaatuneet koottiin eli niin sanottuun
kaatuneiden kokoamispaikkaan. Kokoamispaikoissa kaatuneet otettiin vastaan,
luetteloitiin ja kuljetettiin kaatuneiden
evakuointikeskukseen varsinaista ruumiin
huoltoa varten. Aluksi kaatunut sotilas
pyrittiin tunnistamaan. Tämä osoittautui
yhdeksi vaikeimmista tehtävistä evakuoimiskeskuksissa. Usein tuntolevyjen
jakamisessa sekä luetteloinnissa tapahtui
virheitä. Jos selvillä oli nimi ja kotipaikka, oli vainaja yleensä helppo tunnistaa,
mutta usein vainajasta oli jäljellä vain
tuntolevyn numero, jos sitäkään. Sotilaat
eivät myöskään aina pitäneet tuntolevystään tarpeeksi hyvää huolta, mikä
vaikeutti tunnistusprosessia entisestään.
Tällöin tunnistuksessa käytettiin muita
menetelmiä; siinä auttoi muun muassa
vihkisormus, arvet tai esimerkiksi sormen
puuttuminen.

Raskas tehtävä
Kun siirryttiin vainajien käsittelyyn
ja saattamiseen viimeiselle matkalleen,
tehtiin työnjakoa miesten ja naisten
välille. Lotat perehdytettiin kaikkiin työmuotoihin. Työ jaettiin yleensä niin, että
miehet hoitivat vainajien kantamisen ja

tarvikkeista huolehtimisen. Lotat hoitivat
vainajien ruumiinhuollon.
Talvisin varsinaista käsittelyä varten
vainajat tuli ensin sulattaa. Sulatukseen
käytettiin lämpimiä tiloja, kuten riihiä,
saunaa, rautatievaunuja tai siunauskappeleita. Sulatus saattoi kestää 1-4 päivää.
Mahdollisen sulatuksen jälkeen vainajan
henkilökohtaiset tavarat kerättiin. Kesäisin jatkosodan aikana sulatusta ei tarvittu,
sillä tällöin vainaja ei ollut jäässä ja
huoltoprosessi saatiin aloitettua aiemmin.
Toisaalta tällöin ongelmana oli kuumuus;
jos kaatuneen matka kesti liian kauan
taistelukentältä evakuoimiskeskukseen,
vaikeutti jo alkanut lahoaminen huoltotyötä. Näissä tapauksissa vainajaa ei edes
riisuttu, vaan hänet asetettiin suoraan
arkkuun kloorikalkilla ja ruumisliinalla
peittelyn jälkeen.
Tuntolevyn avulla pidettiin huolta vainajan tunnistamisesta jatkuvasti
huoltoprosessin aikana. Mahdollisen
sulatuksen jälkeen vainaja nostettiin pöydälle ja oikaistiin. Vainaja tarkastettiin ja
hänen vaatteensa riisuttiin. Kaikki taskut
tyhjennettiin mahdollisista tavaroista ja
arvotavarat sekä omat vaatteet otettiin
riihikirjurin huomaan, joka teki myös
muistiinpanoja vainajasta.
Tämän jälkeen vainaja pestiin hellästi.
Kaikki näkyvät ruumiinosat pyyhittiin
kostealla vaatteella ja mahdolliset pään
alueen ruhjeet sidottiin paperisilla siteillä.
Joskus pään vauriot olivat niin vakavia,
että osa kallosta oli tuhoutunut kokonaan. Tällöin sitä korvattiin puuvanulla.

Pesemisen jälkeen vainaja asetettiin
arkkuun odottamaan jatkokuljetusta.
Pääosin pyrittiin käyttämään perinteisiä
ruumisarkkuliikkeeltä hankittuja valkoisia
ruumisarkkuja, joiden mukana tuli valkoinen paita, peitto vainajan päälle sekä
kasvoille ja tyyny pään alle. Aina tällaisia
arkkuja ei kuitenkaan ollut saatavilla ja
jouduttiin käyttämään yksinkertaisempia
kuljetuslaatikoita. Ruumiin ollessa pahoin ruhjoutunut, laitettiin arkun päälle
tarvittaessa lappu, jossa kehotettiin, ettei
arkkua enää kotipuolessa avattaisi. Tällä
tavalla haluttiin suojata omaisia mahdolliselta järkytykseltä. Näissä tapauksissa
käytettiin yleensä sinkkiarkkua, sillä se
oli kestävämpi. Näin toimittiin päivästä
toiseen, vainaja vainajalta.
Kirjurilotat merkitsivät pääkirjaan
kaikki tiedot käsitellyistä vainajista;
luettelot tunnistetuista, tuntemattomista,
kentälle jääneistä ja kadonneista sotilaista.
Kaikki keskuksissa huolletut sotilaat merkittiin kirjaan mainiten samalla ruumiin
kohtalo sekä tiedot jäämistöistä. Tämä
käytännön työ evakuoimiskeskuksissa oli
rankkaa, niin fyysisesti kuin henkisesti.
Näyt saattoivat olla vaikeaa käsitellä.
Tahto itsenäisyyden säilyttämisestä oli
kuitenkin voimakas. Kun eräältä kaatuneiden huollossa työskennellyltä pikkulotalta
kysyttiin haastattelussa, että mikä auttoi
häntä jaksamaan, vastasi hän seuraavasti:
”Se oli se pelko siitä, että vapaus menee.
Se oli istutettu niin syvälle että ei siinä
Jatkuu sivulla 18

Lotilla oli suuri rooli kaatuneiden huollossa. SA-kuva.
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Jatkoa sivulta 17

ollu mitään kysymystä, muuta kun siitä
että mitä mä voin tehdä että vapaus säilyy.
Se oli niin vakava paikka että…”.
Vainajien jatkokuljetukset tapahtuivat
yleensä rautatievaunujen avulla. Vaunun
täytyttyä kaikki vainajat luetteloitiin
kahtena kappaleena; toinen luettelo meni
rautatievaunun kyytiin, toinen jäi KEK:iin
talteen. Vainajat kuljetettiin kotipaikkakuntansa suojeluskunnille odottamaan
sankarihautaamista.
Sotilaspappien vastuulla oli tehdä
ennakkoilmoitukset kaatuneista mahdollisimman pian Kotijoukkojen rovastintoimistolle niin puhelimitse kuin kirjallisesti. Lisäksi oman alueenkirkkoherra
vei viestin vielä kaatuneen omaisille
henkilökohtaisesti. Juuri kirjeitse ilmoitettiin kaatumisista omaisille ja se kuului
sotilaspastorien työnkuvaan, ehkä yhtenä
vaikeimpana, mutta merkityksellisenä
osana sitä. Kirjeet pyrittiin aina laatimaan
siten, että ne olivat yksilöllisiä.

Taistelukentille jääneet
sankarivainajat
Talvisodassa, kuten myös jatkosodassa,
useita kaatuneita jäi taistelualueelle. Jatkosodan aikana vuodesta 1942 alkaen talvisodassa menehtyneitä vainajia etsittiin
olemassa olevien kaatumapaikkatietojen
perusteella. Tunnistetut vainajat lähetettiin kotiseudulle oman kotiseurakuntansa
hautausmaahan ja tunnistamattomat tuntemattomien sotilaiden hautausmaihin.
Suomen ja Venäjän vuonna 1992
tekemän valtionsopimuksen mukaan
Suomi sai aloittaa kenttäetsinnät rajan
takaa. Tämä tarkoitti sitä, että talvi- ja
jatkosodassa hautaamattomia suomalaisia
sankarivainajia alettiin etsiä ja heidät
pyrittiin tunnistamaan ja tuomaan oman
kotimaan multiin haudan lepoon. Nämä
etsinnät on toteutettu Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksen kautta pääosin
vapaaehtoisten suomalaisten ja venäläisten toimesta. Kentälle jääneitä kaatuneita
etsitään vielä tänäkin päivänä.
Sodissa menehtyi lähes 95.000 Suomen puolustusvoimien palveluksessa
toiminutta sotilasta. Kaatuneiden evakuoimiskeskusten toiminnan ansiosta sekä
myöhemmin suoritettujen kenttäetsintöjen
johdosta suurin osa talvi- ja jatkosodassa
menehtyneistä suomalaisista on päässyt
omaan kotimaahansa haudattavaksi, joko tunnistettuna tai tunnistamattomana
sankarivainajana.
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Kaatuneet asetettiin kauniisti arkkuihin valkoisissa paperipaidoissa. SA-kuva.

Ruumista pestään Uuksujärven KEK:ssä heinäkuussa 1944. SA-kuva.

Laurea Ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijat olivat maanantaina 4.11.2019 esittelemässä veteraaneille, puolisoille ja leskille opinnäytetöitään.
Lähteet:
Lehtonen, M. 1973, Sotakorkeakoulun
diplomityö, Helsinki
Palva, L. 2000, Sankarivainajien tie
kotiin, Riihimäki Pulmala Oy
Museo Militaria, Menetys ja muistonäyttely, 2019 Hämeenlinna
Saario, L. 1989. Kaatuneiden evakuointikeskusten toiminta talvi- ja jatkosodassa. Sotahistoriallinen aikakauskirja 8.

Jyväskylä, Gummerus kirjapaino Oy
Sotavainajiemme rajan takaa - Suomen
sodissa 1939-1945 kentälle jääneiden
etsinnät ja muiston vaaliminen, 2004,
Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys
ry, toimittanut Aulis Blinnikka, Jyväskylä,
Gummerus Kirjapaino Oy
Pikkulotan
henkilöhaastattelu
10.6.2019

Anniina Siltala
AMK-sairaanhoitajaopiskelija
Laurea-ammattikorkeakoulu

Anniina Siltalan (kuvassa vasemmalla) aiheena oli lottien toiminta kaatuneitten evakuoimiskeskuksissa, Heidi Tolosen aiheena oli Uudenmaan sotasairaalat ja Teemu Kiisken aiheena Helsingin sotasairaalat. Kuulijat olivat yksimielisiä, että nuoret olivat tehneet hyvää työtä ja olivat valmiina osaltaan hyväksymään opinnäytetyöt.
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HELSINGIN SEUDUN SOTAVETERAANIPIIRI RY
www.sotaveteraanipiirihelsinki.ﬁ
PIIRI
Puheenjohtaja Pertti Laatikainen, puh. 050 543 6151
Toimisto: Mannerheimintie 93 A, 00270 Helsinki
Toimisto on avoinna ma-to klo 9-14, puhelinaika 9-12
sähköposti: helsinginseudun.svp@sotaveteraaniliitto.¿
Toiminnanjohtaja Rauno Loukkola puh. 050 441 4703
sähköposti: toiminnanjohtaja.hssvp@kolumbus.¿
Sosiaalineuvoja Anni Grundström puh. 040 822 3998
sähköposti anni.grundstrom@sotaveteraaniliitto.¿

VANTAAN SOTAVETERAANIT ry
Jäsensihteeri Marjo-Riitta Koivisto, puh. 0400 602 905
Puheenjohtaja Matti Passi puh. 0400 446 210
Kuntoutusvastaava Seppo Kuokkanen puh. 040 525 0531
Tiedotusvastaava Tuula Mahlman puh. 050 596 1720
SUOMALAISET SOTAVETERAANIT
AMERIKASSA
Puheenjohtaja Hans Nyholm puh. +1-561-284 6886,
gsm +1-561-319 8852
Sihteeri Mirja Silvan gsm +1-561-568 8393
Kannattajajäsenyhdistykset

Piirisihteeri Sinikka Watjus puh. 050 441 4704
sähköposti: piirisihteeri.hssvp@kolumbus.¿
Kuolleet ja osoitteenmuutokset piirisihteerille!
Inkeriläiset ja Karjalaiset Heimoveteraanit kerho
Toiminnanjohtaja Vihtori Hyyrönen puh. 050 301 9140
Puheenjohtaja Hans Gabrielsson, puh. 040 952 3062
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./fax 372 6660 435
Helsingin Sotaveteraanikuoro
Puheenjohtaja Rolf Söderlund 040 587 7959
Laulunjohtaja Reijo Pajamo puh. 040 773 8025
Tilinhoitaja Anneli Haapiainen 050 564 2130
Naisten kerhon pj Irma Lehtimaja puh. 044 239 6400
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, puh. 0500 801 510
Espoon Sotaveteraanikuoro
Puheenjohtaja Lauri Lehtonen, puh. 0400 542 527
Kuoron johtaja Kai Vahtola, puh. 040 771 9394
Kuoron varajohtaja Tapani Härmä, puh. 050 306 8801
Isäntä, lipunkantaja Erkki Laaksonen puh. 0400 678 309

20

PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA
PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA ry
Puheenjohtaja Hannu Saloniemi Puh. 0400701533
Veteraaniyhteyshenkilö Kaarlo Männistö
puh. 0400 440 942
HELSINGIN RAUHANTURVAAJAT ry
Veteraaniyhteyshenkilö
Kari Kaiponen, puh. 040 584 8524
Rauhanturvaajien vertaistukipalvelu
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-pe 9-15) (09) 816 42380
Seniori neuvonta (ma-pe 9-15) (09) 816 33333
Vantaa
Veteraanipalvelut
Itä-Vantaa 050 318 1671
Länsi-Vantaa 050 312 4538
Kauniainen
Anna Mattila 050 500 4129

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
maanantaista 23.12.2019 maanantaihin 6.1.2020.
Huom! Piirin toimiston aukioloajat muuttuvat.
Piirin toimiston aukioloajat muuttuvat 1.1.2020 lukien.
Piirin toimisto on avoinna maanantai – keskiviikko
päivittäin klo 9.00 - 14.00, toimiston puhelinaika
050 441 4704 on kuitenkin klo 9.00 – 12.00
KUNTOUTUS
Jalkahoito/hieronta
Piirin veteraanitunnuksen omaavat jäsenet saavat
jalkahoidot Helsingin kaupungin, kotona asumista tukevista
palveluista palvelutarpeen kartoituksen perusteella.
Piirin kustantaa puoliso- ja leskijäsenilleen toimintavuonna
neljä (4) jalkahoitoa tai hierontaa. Hoitolähete tilataan piirin
toimistosta puh. 050 441 4704.
VETERAANILIIKUNTA
Piirin järjestämät liikuntatilaisuudet jatkuvat myös vuonna
2020. Osallistuminen edellyttää ilmoittautumista.
Oulunkylän kuntojumppa maanantaisin klo 11.00 - 12.00.
Ilmoittautumiset suoraan Oulunkylän Kuntoutukseen Mäkitorpantie 19, puh. (09) 728 2475.
Töölön Urheilutalon remontti on valmistunut. Piirin kuntojumppa siirtyy takaisin Töölön Urheilutalolle (Topeliuksenkatu 41) 14.1.2020 – 5.5.2020. Jumpparyhmä kokoontuu
aina tiistaisin klo 10.00 - 11.00, Yhteyshenkilö Pia Angerma
puh. 050 370 9272.
Mäkelänrinteen allasvesijumppa jatkuu 9.1.2020 - 7.5.2020
torstaisin klo 10.30 - 11.00. Yhteyshenkilö Markus Ollonqvist
puh. (09) 389 3760.
VETERAANITAPAHTUMAT
La 30.11. klo 13.00 Valtioneuvosto järjestää Talvisodan
alkamisen muistotilaisuuden Kasarmitorilla kasallisella
talvisota patsaalla. Ohjelmassa mm seppeleen lasku, 105:n
kynttilän sytyttäminen ja seppelepartion lähettäminen.
Katso erillinen ilmoitus.
To 5.12. klo 18.00 Itsenäisyyspäivän aaton kirkkojuhlassa
Temppeliaukion kirkossa esiintyvät Helsingin
Sotaveteraanikuoro, Viipurin Lauluveikot, Poliisilaulajat,
Nurmijärven Musiikkiopiston jousiorkesteri sekä
urkutaiteilija Tapio Tiitu. Ohjelman (lipun) voi noutaa piirin
toimistosta. Katso tarkempi ilmoitus lehdestä.

Pe 6.12. klo 13.30 Itsenäisyyspäivän kansalaisjuhla
Helsingin Yliopiston pienessä juhlasalissa, Fabianinkatu
33. Tumman puku ja isot kunniamerkit. Vapaa pääsy. Katso
tarkempi ilmoitus lehdestä.
HENGELLISET TAPAHTUMAT
Hengellinen iltapäivä
Piiri järjestää Helsingin alueen kaikille veteraaneille
hengellisen iltapäivän. Tapaamispaikkana on Kampin
Palvelukeskuksen 1 kerros, kerhohuone Faden, klo 12.30 14.20. Pullakahvit! Tapaamme aina kuukauden viimeisenä
keskiviikkona. Syksyn viimeinen tapaamispäivä on 27.11.
Kevään 2020 ensimmäinen tapaamispäivä ilmoitetaan
marraskuun tapaamisessa ja seuraavassa lehdessä. Huom!
Tiloissa on ravintola Kamppi Palmia jossa on mahdollisuus
lounasruokailuun omalla kustannuksella.
VIRKISTYS
Viipurin Lauluveikkojen Adventtikonsertti sunnuntaina
1.12. klo 16.00 Johanneksen kirkossa (Korkeavuodenkatu 12).
Lipun hinta on 10.00 € ja sen voi noutaa piirin toimistosta.
Teatteri l1.1.2020
Mika Waltarin rakastettu komedia ”Gabriel”, lauantaina 11.1.
klo 13.00. Villen Saunassa (Läntinen Teatterikuja 1). Tämä Vesa
Vierikon ohjaus on näyttelijätyön juhlaa 1950-luvun hengessä,
eli selviytyykö kukaan voittajana rakkauden, rahan ja vallan
juonitteluista. Rooleissa Minttu Mustakallio, Karin Pacius,
Sampo Sarkola ja Paula Siimes. Ilmoittaudu viimeistään ke
19.12. piirin toimistoon puh. 050 441 4704. Lipun hinta 5.00
€, nouto ja maksu toimistosta.
Hotelli Marski 11.2.2020
Tutustumme vasta remontoituun Hotelli Marskiin. Marski oli
pitkään Suomen poliittisen eliitin tapaamispaikkana ja muun
muassa presidentti Urho Kekkonen kuului vakiovieraisiin.
Vuonna 2010 kiinteistön osti Valion eläkekassa. Hotelli remontoitiin vuosina 2018-2019. Esittelyn jälkeen nautimme
lounaan, jonka hinta on 20.00 euroa (ei lounasseteliä). Kokoonnumme klo 11.50 hotelli Marskin edessä, Mannerheimintie
10. Ilmoittauduttava viimeistään 30.1.2020 piirin toimistoon
puh 050 4401 704.
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. Vapaa sisäänpääsy, pullakahvit ja arpajaiset.
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Ma 2.12. klo 16.00 Jouluista ohjelmaa, minkä lisäksi osallistujille tarjotaan joululounas. Tähän joulukuun illanviettoon
on ilmoittauduttava ennakkoon, joten ota välittömästi yhteys
piirin toimistoon ma - to, klo 9 - 12 puh. 050 441 4704.
Vuosi 2020
Ma 3.2. klo 16.00 Ajankohtaiset asiat.
Ma 2.3. klo 16.00 ohjelma avoin

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 2020
ensimmäinen tapaamispäivä on 13.2. Tulevista aiheista saat
tietoa tapaamisen yhteydessä tai Pia Angermalta puh. 050
370 9272.

ITÄ-HELSINGIN SOTAVETERAANIT -kerho
Ke 11.12.klo 13.00 Roihuvuoren kirkolla Joulupuurojuhla.
Ilmoittaudu 5.12. mennessä Kaijalle puh. 050 357 753 tai

Annelille puh. 050 514 8162.

HELSINGIN SOTAVETERAANIKUORO -kerho
YHDISTYSASIAT

Johannes församlingin seurakuntasalissa, Korkeavuorenkatu
10 E, 2. kerros. Esiintymisistä kerrotaan kuoron tiedotteissa.

Kuoron harjoitukset jatkuvat torstaisin klo 11 - 12.30

VANTAAN SOTAVETERAANIT ry
YHDISTYSASIAT
Yhdistyksen joulujuhla
Joulujuhla pidetään SOKOS Hotelli Vantaassa maanantaina
25.11. klo 14.00 - 18.00.
Läntinen osasto
Läntisen osaston puurojuhlaa vietetään tiistaina 10.12. klo 14.00
-16.00 Hämeenkylän kirkolla, Auratie 3.
Kuukausikokoukset kevätkaudella 2020 järjestetään entiseen
tapaan eli kuukauden toisena tiistaina klo 14.00 Virtakirkossa,
Rajatorpantien 8. Kahvitarjoilu klo 13 - 14. Johtoryhmä kokoontuu
klo 12.30. Ensimmäinen kokous on 7.1.2020.
Itäinen osasto
Itäisen osaston puurojuhlaa vietetään keskiviikkona 11.12. klo
14.00 - 16.00 Pappilan juhlahuoneistossa, Kirkkotie 1.
Kuukausikokoukset kevätkaudella 2020 järjestetään entiseen
tapaan eli kuukauden toisena keskiviikkona klo 14.00 Koskikeskuksessa, Vernissakatu 4, Tikkurila. Kahvitarjoilu klo 13 - 14.
Johtoryhmä kokoontuu tarvittaessa klo 12.30. Ensimmäinen
kokous on 8.1.2020.

tunnuksen omaavat veteraanit saavat neljä 50 € arvoista jalkahoitoa
vuodessa. Niihin ei tarvita lääkärin lähetettä, mutta jalkahoidosta
on sovittava kaupungin veteraaniasioita hoitavien henkilöiden
kanssa. Länsi-Vantaalla lähihoitaja Jouni Lamminmäki puh. 050
312 4538, Itä-Vantaalla joko ed. tai lähihoitaja Maarit Litmanen
puh. 050 318 1671. Asian voi hoitaa myös käymällä Koivukylän
terveysasemalla, Karsikkokuja 15, 01360 Vantaa.
Vantaan Sotaveteraanit ry:n kuntoutuspalvelut tunnuksettomille varsinaisille, puoliso- ja leskijäsenille ovat seuraavat:
Hierontaa neljä (4) ilmaista 45 minuutin hierontakertaa vuodessa.
Kotiin tilauskustannukset (24 €/kerta) sisältyvät korvattavaan
osaan. Sovittava kuntoutusvastaavan kanssa, puh. alla.
Jalkahoitoa viisi (5) enintään 50 €:n arvoista jalkojen perushoitoa vuodessa ilman ikärajaa. Sovittava kuntoutusvastaavan
kanssa, puh. alla
Kuntoutusvastaavana toimii Seppo Kuokkanen, puh. 040 525
0531

KUNTOUTUS

TUNNUKSEN OMAAVIEN VETERAANIEN KOTONA
ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT

Vantaan kaupungin palvelut tunnuksen omaaville veteraaneille
Kaupungin lääkinnällisen kuntoutuksen toimisto hoitaa Valtiokonttorin rahoittaman tunnuksen omaavien veteraanien laitos-,
päivä- ja avokuntoutuksen. Niihin tarvitaan lääkärin lähete. R-

1.11.2019 on astunut voimaan laki, jolla tunnuksen omaavien veteraanien kotona asumista tukevat palvelut saatetaan
samalle tasolle kuin sotainvalideilla.
Nämä palvelut ovat Valtiokonttorin rahoittamia ja kaupungin
järjestämiä.
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Veteraanien em. palvelut perustuvat palvelutarpeen kartoitukseen
Kartoituksessa selvitetään tarpeet
* kotihoitoon ja tukipalveluihin
* apuvälineisiin
* asumispalveluihin ja laitoshoitoon
* asunnon muutostöihin; kaiteet, kynnykset
* omaishoidontukeen
* kuljetuspalveluun

Nikkaristien ryhmä tarjoaa kertaluonteista apua kodin pieniin
askareisiin, esim taulujen kiinnittämiseen seinälle, kattolamppujen
vaihtamiseen tai huonekalujen kokoamiseen. Ryhmä koostuu
Vantaan seurakuntien vapaaehtoisista avustajista. Apua annetaan
diakonisin perustein maksutta. Soita seurakuntaasi ja tilaa nikkari kotiisi, puhelinnumerot: Hämeenkylä 050 367 5841, Korso
050 599 9068, Rekola 050 553 8459, Tikkurila 050 548 6078,
Vantaankoski 050 357 7726.

Veteraani, mikäli palvelustarpeen kartoitusta ei osaltasi ole tehty,
pyydä sitä välittömästi. Tiedustelut ja palvelujen järjestäminen
Länsi-Vantaalla lähihoitaja Jouni Lamminmäki, puh. 050 312
4538, Itä-Vantaalla joko ed. tai lähihoitaja Maarit Litmanen,
puh. 050 318 1672.

TAPAHTUMIA
VETRES
Talvisodan alkamisen muistoksi kukkienlaskutilaisuus
lauantaina 30.11. klo 9.00 Tikkurilan veteraanipuistossa,
Hertaksentie 1.

MUITA PALVELUITA
Vantaan Sotaveteraanit ry:n muita palveluita tunnuksettomille varsinaisille, puoliso- ja leskijäsenille ovat

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 jälkeenn. klo 11.00 kunnianosoitus
seppeleenlaskuineen sankariristillä sekä Ruskeasannan sankarimuistomerkillä.
klo 15.00 Itsenäisyysjuhla Martinlaakson koululla

Suursiivous (ns. kotiapuprojekti). Kaksi (2) suursiivousta vuodessa
ilman omakustannusta ja tulorajaa. Sovittava taloudenhoitajan
kanssa, puh. 0400 317 173, tai kaarina.vasko@saunalahti.¿
Taksin käyttöoikeus
Taksia voi käyttää yhdistyksen- ja muihin veteraanitilaisuuksiin.
Tämän lisäksi taksia voi käyttää kaikkiin lähialueella järjestettäviin
kiinnostaviin tilaisuuksiin. Näistä on kuitenkin aina sovittava
etukäteen osaston puheenjohtajan kanssa. Toivomuksena on
että käytettäisiin ryhmien tai useamman henkilön yhteismatkustamista.

Katso myös Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin sivuilla
olevat tapahtumat! Niihin kaikkiin voit osallistua.

MUISTOHETKI
Talvisodan kansallisella muistomerkillä, Helsingin Kasarmitorilla
lauantaina 30.11.2019
Ohjelma
13.00

Oi kallis Suomenmaa – Ylioppilaskunnan laulajat
Seppeleen lasku muistomerkille
Porilaisten marssi – Kaartin soittokunta
105 kynttilän asettaminen muistomerkille
Hiljainen hetki
Finlandia-hymni – Ylioppilaskunnan Laulajat
Seppelpartion lähettäminen Hietaniemen hautausmaalle
Narvan marssi – Kaartin soittokunta
Maamme – Ylioppilaskunnan Laulajat ja Kaartin soittokunta

13.30

Tilaisuus päättyy

Talvisodan alkamisen muistohetki on kaikille avoin yleisötilaisuus.
Tervetuloa.
Valtioneuvoston kanslia | Helsingin kaupunki | Helsingin varuskunta
Veteraani- ja maanpuolustusjärjestöt | Talvisotayhdistys ry
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Espoon Sotaveteraanit ry 60 vuotta

Kuvassa on historiikin kirjoittaja maisteri Uolevi Itkonen (oik.) ja kirjan graaﬁsesta suunnittelusta vastannut Pauli Saha.

Espoon Sotaveteraanit juhlistivat yhdistyksensä 60-vuotista taivaltaan monipuolisesti. Juhlahistoriikki julkistettiin
Tapiolan Palvelukeskuksessa 9.9.2019.
Historiikki sai nimen ”Iltahuuto – Espoon Sotaveteraanit 60 vuotta”. Iltahuuto valittiin monesta syystä nimeksi, yhtenä syynä se, että nyt valmistunut historiikki on viimeinen yhdistyksen nykymuotoisen toiminnan täysien vuosikymmenten merkkipaalu. Kirja postitetaan kaikille yhdistyksen veteraanijäsenille.
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Juhlapäivä 16.9.2019 aloitettiin lipunnostolla Kulttuurikeskuksen edessä. Espoon Tuomiokirkon sankarihautausmaalle laskettiin seppele. Seppelepartiossa vasemmalta lukien sotaveteraani Hilkka Rantio,
seppelejaoston puheenjohtaja Olli Sorvettula ja sotaveteraani Väinö Rantio. Kuva Päivi Sorvettula.

Espoon Sotaveteraanien yhteistyölukio Kuninkaantie lukio kävi onnittelemassa juhlivaa yhdistystä kukkien ja muistolahjan kera. Kuvassa oikealla juhlatoimikunnan puheenjohtaja Hannu Viitanen. Kuva Raimo Riikonen.
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Pääjuhla vietettiin Espoon Kulttuurikeskuksen Tapiolasalissa maanantaina 16.9.2019. Tilaisuus oli perinteisen isänmaallinen ja arvokas. Tilaisuus keräsi lähes 400 hengen yleisön. Juhlan jälkeen oli lasillinen kuohuvaa ja kahvitarjoilu. Kuva Matti Kaltokari.

Kaartin soittokunnan Marsalkan hopeatorvet käynnistivät tilaisuuden. Espoon Mieslaulajat ESMILA esiintyi Helge Kõrvitsin johdolla. Kaartin Soittokuntaa johti musiikkimajuri Tomi Väisänen, jonka johdolla ESMILA ja soittokunta esittivät aina tunnelmallisen Veteraanin iltahuudon. Kuva Matti Kaltokari.
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Pääjuhla oli musiikkipainotteinen, jossa nuorilla oli keskeinen trooli. Juhlassa esiintynyt Dominantekuoron ryhmä. Dominante on vuonna 1975 perustettu Aalto-yliopiston sekakuoro.

Kuusi Etelä-Tapiolan lukion opiskelijaa olivat kirjoittaneet juhlivan yhdistyksen sotaveteraaneille omistetun runon ”Siipien suojassa”. Runon esittivät juhlassa opiskelijat Naomi Kaura (vasemmalla) ja Annika Sallinen. Runo ja sen taustaa on avattu toisaalla tässä lehdessä. Kuva Matti Kaltokari.
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ESPOON SOTAVETERAANIT ry
Ukonvaaja 4, 02130 ESPOO
Maanantai-torstai klo 9.00-14.00, puh. (09) 452 5721
espoon.sotaveteraanit@luukku.com
www.espoonsotaveteraanit.ﬁ

Amos Rex
Espoon sotaveteraanit ry:n naisjaosto
teki syksyn kulttuuri- ja virkistysretken
uuteen Amos Rexiin. Tutustuimme suomalaisen modernismin edelläkävijän
ja monilahjakkaan Birger Carlstedtin
(1907- 1975) elämäntyöhön.
Hänen taiteessaan voidaan nähdä useita

modernismin suuntauksia, niin ekspressiivistä ja surrealistista kuin kubistista ja
konkretistista ilmaisua. Näyttelyssä on
myös kopio hänen suunnittelemastaan
Helsingissä toimineesta Le Chat Dorekahvilasta.
Tämä hieno, värikylläinen näyttely on

koottu museon omista kokoelmista.
Retkemme kruunasi Lasipalatsissa
syöty erinomainen ” kuhaa Mannerheimin
tapaan”-ateria, joka sopikin loistavasti
veteraanihenkeen.
Kuva ja teksti Liisa Sihtola

Naisjaostolaisia Amos Rexissä.
Helsingin kaupunginteatteri, Suuri näyttämö
Suomen Kansallisteatteri, Suuri näyttämö

Torstaina 13.2.2020 klo 13.00

tiistaina 24.3.2020 klo 14.00

Emily Brontë – Jo Clifford

MUSTA LAATIKKO
Laatujournalismia ainutkertaisena elävänä esityksenä.
Ennen kuulemattomia tositarinoita
kertojina Helsingin Sanomien toimittajat ja kuvaajat.
Kesto noin 2 tuntia 30 min, sis. väliajan.
Kuljetus.
LIPUT 34 €
LIPPUVARAUKSET 17.2.2020 MENNESSÄ
Eeva Kalin 040 756 8219
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HUMISEVA HARJU
Ohjaus Lauri Maijala, suomennos Ville Koskivaara
Rooleissa: Rauno Ahonen, Oona Airola, Markku Haussila,
Vuokko Hovatta, Markus Järvenpää, Martti Manninen, Sonja
Pajunoja, Matti Olavi Ranin, Leena Rapola ja Matti Rasila.
Lapsuudesta aikuisuuteen kulkeva rakkaustarina ylpeydestä, luokkaeroista ja koston tuhoavasta voimasta.
LIPUT: ELÄKELÄISET 42 €
LIPPUVARAUKSET 23.1.2020 MENNESSÄ
Eeva Kalin 040 756 8219

ESPOON SOTAVETERAANIT ry
TOIMINTARYHMÄT
Kuoro: Harjoitukset perjantaisin klo 16.00 - 18.30 Tapiolan
palvelukeskuksessa.
TOIMINTAKALENTERI
MARRASKUU
Ma 18.11. klo 14.00. Valistusjaoston esitelmätilaisuus
TPK:ssa. Kansliapäällikkö emeritus Juhani Korpela:
Liikennepolitiikan näkymiä
Ma 25.11. klo 14.30. Espoon Sotaveteraanit ry:n
SYYSKOKOUS
JOULUKUU
Ma 2.12. klo 14.00. Valistusjaoston esitelmätilaisuus
TPK:ssa. Toimitusjohtaja Pekka Kumpula: Panssarilaiva
Ilmarisen tuho
Ti 6.12. klo 11.30. Itsenäisyyspäivä, seppelten lasku,
kaksikielinen sanajumalanpalvelus, kahvit ja juhla
Kunnantalolla. KI
Ma 9.12. klo 14.00. Naisjaoston puurojuhla TPK:ssa. Katso
erillinen ilmoitus! NA
Ti 10.12. klo 12.30. Veteraanitapaaminen
Palvelukeskuksessa ja joulupuuro. KI
TAMMIKUU
Ma 13.1. klo 14.00. Valistusjaoston esitelmätilaisuus
TPK:ssa. DI Ilkka Aaltonen: ”Gennadi von Hummerheimin vaiettu rooli Porkkalan vaaran vuosina 1944 – 1956”
Ti 14.1. klo 12.30 Veteraanitapaaminen Palvelukeskuksessa.
KI
Ma 20.1. klo 14.00. Valistusjaoston esitelmätilaisuus
TPK:ssa. Erikoislääkäri Nils Kyrklund: Selkäsairaudet
Ma 27.1. klo 14.00. Valistusjaoston esitelmätilaisuus
TPK:ssa. Espoon piispa Kaisamari Hintikka: Espoon
hiippakunta tänään
HELMIKUU
Ti 11.2. klo 12.30 Veteraanitapaaminen Palvelukeskuksessa.
KI
La 18.2. klo 12.30 Kirkkonummen jaoston 28 -vuotispäivä
Palvelukeskuksessa. KI
Ti 25.2. klo 19.00 Viihdekonsertti ”TÄHTIPÖLYÄ”
Espoonan kulttuurikeskuksen Tapiolasalissa
KI = Kirkkonummi, NA = Naisjaosto, SO = Sosiaalijaosto,
TPK = Tapiolan palvelukeskus

MAKSUSITOUMUKSIEN KÄYTTÄJÄT!
Kuluvan vuoden 2019 kuittien (jalkahoito, hieronta,
siivous ja pesulapalvelut) viimeinen palautuspäivä on
13.12.2019. Merkitse maksusitoumuksiin pankkitilisi
numero.
Palautusosoite: Helena Luukkonen, Puolikuu 2 C 14,
02210 Espoo

JOULUMYYJÄISET
29.11. - 5.12. Kauppakeskus AINOA
(uusipuoli) klo 10 - 18
Myynnissä mm. Itsenäisyyspäivän kynttilöitä ja
joulukortteja
TERVETULOA!

PUUROJUHLA
Tapiolan palvelukeskuksessa
Maanantaina 9.12. klo 14.00
Ohjelmassa: Lasten esityksiä, joulumusiikkia,
puuropuhe, arpajaiset, glögiä, puuroa, kahvia ja
torttuja.
Ovimaksu 5 €
TERVETULOA!
Espoon Sotaveteraanit ry
NAISJAOSTO
Sinfoniettan konsertit keväällä 2020
Iltapäiväkonsertti Carmen torstaina 5.3.2020 klo 14.00
Kapellimestari Pascal Rophé, Sopraano Carolyn Samprasin
Nicolas Bacri Sinfonia nro 4
Joseph Canteloupe Auvergnelaisia lauluja
Varaukset viimeistään 13.2.2020 Anna-Liisa Laurila
puh. 050 563 7799
Iltapäiväkonsertti Metsänpeitto
torstaina 16.4.2020 klo 14.00
Kapellimestari Taavi Oramo, Viulisti Meriheini Luoto
Heta Aho Kolme laulua Edith Södergranin teksteihin
Meriheini Luoto orkestroinut Kalle Vainio
Metsänpeitto
Varaukset viimeistään 19.3.2020 Anna-Liisa Laurila,
Puh. 050 563 7799
Liput yllä oleviin konsertteihin á 16 €, sisältäen leivoskahvit.

VIIHDEKONSERTTI TÄHTIPÖLYÄ
Espoon kulttuurikeskuksen Tapiolasalissa tiistaina
25.2.2020 klo 19.00.
Kaartin soittokunnan viihdekonsertti ”TÄHTIPÖLYÄ”.
Solisteina Jennie Strobacka ja Lauri Mikkola
Järjestää Espoon Sotaveteraanit ry
Lipunmyynti joulukuun alusta alkaen:
Yhdistyksen toimisto, Ukonvaaja 4 ja Lippupiste, lippu.¿
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ESPOON SOTAVETERAANIT ry
Espoon Sotaveteraanit ry:n tukimuodot 2019
Korvausanomukset Helena Luukkonen, Puolikuu 2 C 14, 02210 ESPOO, puh. 050 593 3751, arkisin klo 9.00 – 12.00.
Tukimuodot ja tukiin oikeutetut
Fysikaalinen avokuntoutus: Lääkärin lähetteellä saadusta avokuntoutuksesta korvataan tunnuksen RS, RP ja
MR omaaville sotaveteraaneille käytettävissä olevan määrärahan sallimissa rajoissa. Itse maksetusta laskusta tulee
selvitä Kelan taksojen mukainen korvaus. Jäännössummasta voi tehdä korvausanomuksen ja postittaa sen ylempänä
annettuun osoitteeseen.
Ilman lääkärin lähetettä saadun avokuntoutuslaskun loppusummasta vähennetään oletettua Kela-korvausta 10 %:ia.
Taksikulujen osittainen korvaus: Tunnuksen omaavat veteraanit voivat saada välttämättömien taksikulujen osittaista korvausta kuittia vastaan. Korvausta voi saada esimerkiksi KELA-korvattavien matkojen omavastuuosuudesta,
kaupassa käynnistä, yhdistyksen kokouksiin, juhla- ja virkistystapahtumiin osallistumisesta ja muuhun kunnon
ylläpitämiseen liittyvistä matkoista. Korvausanomukset lähetetään (3 kk kerrallaan) yllä mainittuun osoitteeseen .
Lääke- ja sairaalamaksukorvaukset: Tarkoitukseen on varattu määräraha, mikä marras-joulukuussa 2019 jaetaan
niiden RS, RP ja MR veteraanijäsenten kesken, joille Kansaneläkelaitos ilmoittaa kirjeellään vuoden 2019 aikana
lääkkeistä maksetun omavastuun täyttyneen. Sairaalamaksuja korvataan harkinnan mukaan bruttotulon ollessa
enintään 1.500 €/kk.
Merkitkää pankkitilinne numero korvaushakemuksiinne!
Siivous- ym. avustajatoiminta
RS, RP, MR: Kun veteraani on käyttänyt kokonaan Espoon kaupungin välittämät, valtion myöntämät
kotona selviytymiseen tarkoitetut tuet, voivat Espoossa ja Kauniaisissa asuvat veteraanijäsenemme
saada 4 kpl/vuosi yhdistyksen samaan tarkoitukseen myönnettäviä 40 €:n arvoisia maksusitoumuksia.
Puolisojäsenet (PJ): saavat 4 kpl/vuosi 40 €:n arvoisia maksusitoumuksia käytettäväksi jalkahoitoihin tai hierontoihin.
Perheen leskijäsenet (PLJ): saavat 10 kpl/vuosi 40 €:n arvoisia maksusitoumuksia käytettäväksi oman harkintansa
mukaan siivouspalveluun, jalkahoitoihin tai hierontoihin.
Tilaukset: Kristiina Haukilahti puh. (09) 452 5721, ma-to klo 9.00-14.00.
Lue ja säilytä maksusitoumusten käyttöohjeet!

Espoon kaupungin palvelut, tunnuksen omaaville sotaveteraaneille 2019
Huomioithan, että näitä palveluja koskevia kysymyksiä ei hoideta yhdistyksen kautta!
Seniorineuvonta ja palveluohjaus, veteraanipalvelut, PL 2308, 02070 ESPOON KAUPUNKI
Käyntiosoite: Karvasmäentie 6 (Espoon Sairaala), 02740 ESPOO
Kuntosuunnittelijat, puh. (09) 8164 2380, ma-to klo 12.00-13.00
Kuntoutushakemus ja lisätietoja: http://www.espoo.À/À-FI/Seniorit/Veteraanipalvelut
Palvelut: Maksuton poliklinikkakäynti Jorvin ja Espoon sairaalassa, avo- ja laitoskuntoutusta vuosittain, 6 kertaa vuodessa
jalkahoitoa á 45 €, silmälasien hankintaan 100 €/vuosi, ilmainen hammashoito (Espoon kaupungin suunterveydenhuollon
kautta), maksuvapaus terveyskeskus maksuista, maksuton joukkoliikenne, kaupungin uimahallien ja kuntosalien maksuton
käyttö, ilmaiset parkkipaikat määrätyillä alueilla. Omaishoitajan fysioterapia viisi kertaa vuodessa.
Muista merkitä veteraanipalveluun lähetettäviin alkuperäisiin kuitteihin nimesi, osoitteesi ja pankkitilisi numero.
Määräpäivä hakemusten ja kuluvan vuoden kuittien (jalkahoito ja silmälasit) palauttamisessa on 31.12.2019.
Kotihoitopalvelut: Valtion vuoden 2019 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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VIIPURIN
LAULUVEIKOT

Adventtikonsertti

Sʗʐʐʗʐʖʃʋ 1.12.2019
Kʇʎʎʑ 16:00 ʌʃ 19:00
Jʑʊʃʐʐʇʍʕʇʐʍʋʔʍʍʑ
Kʑʔʍʇʃʘʗʑʔʇʐʍʃʖʗ 12, Hʇʎʕʋʐʍʋ
Pʠʠʕʛʎʋʒʒʗ 25 €
(12-ʘʗʑʖʋʃʃʖʌʃʐʗʑʔʇʏʏʃʖʋʎʏʃʋʕʇʍʕʋ)

-ʇʐʐʋ/ʠʖʖʋʎʠ
= Sopraano =

6ʋʐʋ+ʗʑʒʃʐʋʇʏʋ
= Urkuri =

Lipunmyynti:
www.viipurinlauluveikot.fi, www.karjalanliitto.fi/siemiepuoti
Karjalatalon SieMie-puoti, laulajilta, tuntia ennen ovelta
Graafinen suunnittelu: Tapio Aunu, Kuva: Helmi Biese

31

Ässä-rykmentin talvisota
Talvisotaan lähti Helsingin sydämestä,
Kalliosta, Sörnäisistä ja Vallilasta, silloisista leimallisista työläiskaupunginosista,
”stadin kundien” jalkaväkirykmentti, JR
11. Se omaksui itselleen nimen ”Ässärykmentti”. Sen taisteluarvoa epäiltiin,
sillä sehän oli kaupunkilaisten joukko,
taustoiltaan ja rakenteeltaan hyvin sekalainen. Joukossa oli paljon myös poliittista vasemmistoa kannattavia. Se otti
kuitenkin tehtävänsä tosissaan ja menestyi
vastoin sodanjohdon odotuksia hyvin.
Ässä-rykmentti näytteli myös talvisodan päätyttyä erittäin keskeistä roolia,
sillä sen aseveliyhdistys, Ässä-rykmentti
ry. oli esikuvana, kun muiden joukkoosastojen aseveliyhdistyksiä ja Suomen
Aseveljien Liitto perustettiin.

Suomi valmistautui sotaan
Sotaan ei Suomessa uskottu – tai
haluttu uskoa. Suomi reagoi kuitenkin
jo syyskuusta 1939 alkaen maailman
tilanteen kiristyessä nostaen vähitellen
valmiuttaan. Kun poliittisella rintamalla ei
neuvotteluissa Neuvostoliiton kanssa syksyllä 1939 edistytty ja kun Neuvostoliiton
painostus vain lisääntyi, päätettiin 12.10.
armeijan täydellisestä liikekannallepanosta. Kutsut ”ylimääräisiin harjoituksiin”
(YH) lähtivät kiireesti mutta vähin äänin
liikkeelle, sillä haluttiin kaikin tavoin
välttää provosoimasta suurta naapuria.
Ensimmäinen koko armeijan YH -päivä
oli lauantai 14.10., ja joukkojen keskitys-

kuljetukset alkoivat 16.10.1939.
Helsingissä liikekannallepano toteutettiin suojeluskuntapiirin toimiessa suoritusorganisaationa. Käskykorttien jakelusta
huolehtivat poliisiviranomaiset sillä posti
olisi ollut liian hidas, ja julkinen kuulutus
olisi herättänyt liiaksi huomiota. Helsinkiläiset suojeluskuntaupseerit toimivat
kuriireina vieden postia aluepäälliköille
ja nimismiehille koko Helsingin Sotilaspiirin alueella.

Jalkaväkirykmentti 11
perustettiin
Helsinki kuului Helsingin suojeluskuntapiiriin ja yksi sen perustettaviksi
joukoista oli Jalkaväkirykmentti 11, tuleva ”Ässä-rykmentti”, joka tuli olemaan
yksi 4.Divisioonan kolmesta jalkaväkirykmentistä.
Ässän osat perustettiin 13.-17.10.1939
useissa eri perustamispaikoissa Helsingin Kallion ja Vallilan kaupunginosissa.
Perustamispaikat olivat kouluja tai muita
julkisia rakennuksia, joista pääosa on
edelleen olemassa. Perustamispaikoissa
miehille jaettiin aseet ja muut varusteet,
ja heidät sijoitettiin komppanioihin ja
joukkueisiin. JR 11:n yksiköt saivat
runkomiehityksensä Helsingin alueen
suojeluskuntalaisista.
Varustus jäi vaatetuksen osalta kirjavaksi ja osin puutteelliseksikin. Parhaat
varusteet oli suojeluskuntalaisilla. Asetilanne oli parempi.

Jalkaväkirykmenttiin kuului esikunta,
kolme jalkaväkipataljoonaa, kranaatinheitinkomppania ja kolonna. JR 11:n
ensimmäisen ja toisen pataljoonan (I/
JR 11 ja II/JR 11) henkilöstö tuli Helsingistä, kolmas pataljoona (III/JR 11)
ja kranaatinheitinkomppania (Krh.K./JR
11) Porvoon-Loviisan alueelta.

Miksi Ässä-rykmentti?
Mistä sitten nimi Ässä-rykmentti? Veteraanien mukaan se sai alkunsa rykmentin peitetunnuksena olleesta S-kirjaimesta,
joka puolestaan oli mahdollisesti tullut
siitä, että JR 11 oli suomenkielisistä
muodostettu rykmentti erotukseksi 4. Divisioonan ruotsinkielisten rykmentistä, JR
10:stä. Vai viittaisiko S-kirjain Sörnäisten
kaupunginosaan? Olipa asian oikea laita
niin tai näin, pian Jalkaväkirykmentti 11:n
miehet kuitenkin yhdistivät S-kirjaimen
korttipakan ässään, korkeimpaan korttiin.
Nimitys Ässä-rykmentti oli syntynyt.

YH:n aika
Rykmentin sotavalmiustarkastus pidettiin 18.10.1939 Hämeentien varrella Haapaniemen kentällä, jonka nykyinen nimi
on Väinö Tannerin aukio. Tämän jälkeen
rykmentti marssi Vallilan tavara-asemalle,
missä se lastattiin pataljoonittain junaan.
Lastauspaikan vieressä sijaitsi Harjun
ruumishuone ja siunauskappeli. Tästä
ja rykmentin lopullisesta sijoituspaikas-

Ässä-rykmentin sotavalmiustarkastus pidettiin Haapaniemen kentällä, joka on nykyiseltä nimeltään Väinö
Tannerin kenttä. Nykyisin sillä pelataan lähinnä jalkapalloa. Kuvat Ässä-rykmentin perinnetoimikunta.
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ta Karjalan kannaksen Kuolemajärven
pitäjässä sai alkunsa tunnettu sanonta,
jonka mukaan Ässä-rykmentin miehet
nousivat junaan ruumishuoneen laiturilta
määränpäänä Kuolemajärvi.
JR 11 kuljetettiin junalla Karjalan
kannakselle Johanneksen asemalle lähelle
Viipuria. Junamatkan jälkeen seurasi vielä
viiden tunnin marssi ennen kuin oltiin
oman divisioonan keskitysalueella.
4.Divisioona, johon JR 11 kuului,
ryhmittyi puolustukseen Kuolemajärven
pitäjään Summan lohkolla olevan 5.D:n
ja Suomenlahden rannalle sijoitettavan
Koiviston rannikkolohkon välille ns.
Hatjalahden lohkolla.
Siviiliväestö oli siinä vaiheessa tällä
alueella vielä pääosin paikoillaan. Hyviä
suhteita paikallisväestöön ylläpidettiin eri
tavoin, hatjalahtelaisia isäntiä autettiin
mm. maatöissä.
YH -vaiheen tärkein anti oli se, että
rykmentin miehet tutustuivat harjoituksissa ja linnoitustöissä vähitellen toisiinsa.
Päällystö voi nyt todeta Ässä-rykmentin
miehistöaineksen mitä parhaaksi. Se
koostui etupäässä valistuneista työläisistä,
lujan maanpuolustushengen elähdyttämistä pojista.
Varsinaisiin sotilaallisiin harjoituksiin
ei ollut riittävästi mahdollisuuksia, kun
ensi sijassa oli tehtävä kenttävarustelutöitä. Kiireesti ja taukoamatta oli
kaivauduttava, rakennettava esteitä ja
raivattava ampuma-alaa. Huono sääkin
Jatkuu sivulla 34

Ässän miehiä ”härkävaunussa” matkalla rintamalle. Kuva on hiukan
poseeratun oloinen, mutta antaa hyvän kuvan tuolloisista sotilasjunan vaunuista.

Rykmentti purettiin junasta Johanneksen asemalla, josta se marssi Kuolemajärvelle. Kuvassa tykkikomppania marssilla.
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haittasi harjoittelua, syyssateet jatkuivat
päivästä toiseen eikä miehiä mielellään
viety maastoon vaikeasti kuivattavia
vaatteita kastelemaan. Vaihtovaatteita
kun ei ollut riittävästi.
Erilaisista oloista tulevat, kaupunkioloihin tottuneet miehet suhtautuivat
sotataitojen paikkailuun ja linnoitustöihin
Kannaksella yllättävän tyynesti. Puutteellinen varustus ja yksitoikkoinen, paikoin
huonoksikin koettu ruoka antoivat kuitenkin aihetta tyytymättömyyteen. Yleensä
mielialat olivat kuitenkin hyvät, vaikka
epätietoisuus tulevasta ja huoli omaisista
ja heidän toimeentulostaan kotirintamalla
tietysti painoi mieliä. Lapiohommat
ottivat koville niille, jotka olivat ruumiilliseen työhön tottumattomia.
Joukkojen positiiviseen henkeen ja
mielialoihin vaikuttivat selvästi myös
upseeriston ja miehistön pääosin hyviksi
kehittyvät suhteet. Tämä ei ollut kaikkien mielestä mitenkään itsestään selvää,
varusmiesajan kokemusten perusteella
oltiin ennakkoon huolestuneita aktiiviupseerien käyttäytymisestä. Erityisesti
aliupseerit tuntuivat yrittävän parhaansa
ja reserviupseereista moni oli jo kertausharjoituksissa ja suojeluskunnissa
harjaantunut tehtäviinsä.
Kiireessä kootut, toisilleen pääosin
vieraat, hyvinkin erilaisista ammateista
ja lähtökohdista reservistä tulevat miehet
eivät ole hetkessä valmis sotajoukko.
Kertausharjoituksissa oli ehkä oltu, mutta

tuskin juuri näissä sodanajan kokoonpanoissa. Pitkäksi venyneen YH:n aikana
johtajat oppivat vähitellen tuntemaan
alaisensa ja alaiset tottuivat johtajiinsa.
Yhdessä perehdyttiin tulevaan toimintamaastoon, opittiin luottamaan toinen
toisiinsa ja toimimaan käytännön töissä
yhdessä. Rauhallisuus ja päättäväisyys
sekä halu täyttää velvollisuutensa leimasivat yleensä toimintaa.
Kun tietoja Neuvostoliiton vaatimuksista sitten alettiin YH:n jatkuessa saada,
yleinen mielipide osoittautui jyrkän
torjuvaksi niin kotirintamalla kuin joukkojenkin keskuudessa. Hallitusta ja sen
Moskovaan lähettämiä neuvottelijoita
epäiltiin perään antamisesta. Mitkään
alueluovutukset eivät saisi tulla kysymykseen!
Kaikesta päätellen YH siis täytti
tehtävänsä. Kun sota sitten syttyi ja tapahtumat etenivät kohti sodan kriittistä
loppuvaihetta, voitiin selvästi havaita
harjoitusten vaikutus. Noin kuuden viikon
aikana oli ainakin JR 11:sta kehittynyt
yhtenäinen joukko, joka sodan sytyttyä
ja edistyttyä erottui dramaattisella tavalla
edukseen eräistä muista samalla alueella
taistelleista, häthätää kokoonpannuista
täydennysjoukoista, niin taisteluarvoltaan
kuin -hengeltäänkin.
Kun neuvottelut Moskovassa eivät
tuntuneet johtavan mihinkään, ja kotirintaman ja sen elinkeinoelämän toiminta
alkoi nikotella miesten ollessa poissa
rauhan töistä, Suomen hallitus päättikin
20.11.1939 kotiuttaa puolet mobilisoi-

Rykmentin 1. komppanian tarkka-ampujia Niskapohjassa.
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duista joukoista. Se ilmoitti myös, että
koulut jatkaisivat toimintaansa 1.12.
alkaen. Kuten tiedämme, näistä normalisointitoimista ei kuitenkaan tullut
mitään. Neuvostoliitto aloitti sodan ilman
sodanjulistusta 30.11.1939.

Ässä-rykmentti sodassa
JR 11:n talvisota oli kolmivaiheinen.
Ensimmäisessä vaiheessa se puolusti
omaa Hatjalahden lohkoaan pääpuolustuslinjalla, joka lähinnä ulkomaisten
sotakirjeenvaihtajien kielessä sai nimen
Mannerheim-linja. Se osallistui tämän
vaiheen alussa II Armeijakunnan vastahyökkäykseen, joka epäonnistui. Asemasotavaihe kesti noin kaksi kuukautta,
taistelut aaltoilivat, mutta Ässä-rykmentti
piti linjansa.
Helmikuun 10. päivän tienoilla vihollinen valitsi painopistesuunnakseen Ässärykmentin länsipuolella olevan Summan
ja siellä erityisesti Lähteen lohkon.
Muutaman päivän kuluttua seurauksena
oli linjan murtuminen ylivoimaisen vihollisen edessä. Saarrostusuhan johdosta
Päämaja käski silloin joukot vetäytymään
ns. Väliasemaan. Ässä-rykmentin kohdalla se merkitsi jokseenkin varustamattomia
asemia Sommeen tasalla. Näistäkään
asemista ei livetty.
Joidenkin päivien kuluttua niistä oli
kuitenkin luovuttava, kun puolustuksemme ei kestänyt vihollisen päähyökkäyssuunnalla, Viipurin suunnalla. Alkoi
verinen ja rankka saaristotaistelujen vaihe.

Vähä vähältä Viipurinlahden saarista
jouduttiin luopumaan. Ässä-rykmentin ja
koko 4.D:n puolustus siirtyi Viipurinlahden pohjoisrannalle, missä puolustus pitikin sitten sodan loppuun saakka. Toisin
kävi 4.D:n oikealla puolella, Säkkijärven
suunnalla. Siellä taistelleet, häthätää
kootut, huonosti koulutetut ja johdetut
täydennyspataljoonat eivät kestäneet
painetta. Niinpä vihollinen onnistuikin
luomaan mantereelle sillanpään, joka
kuitenkin onnistuttiin rajaamaan äärimmäisin ponnistuksin.
Tutkimukset ovat osoittaneet, että
rauha saatiin 13.3.1940 sovituksi yhdennellätoista hetkellä. Suomen voimat
olivat käytännössä aivan lopussa. Reservejä ei ollut, materiaalit oli kulutettu
loppuun. Rauhan ehdot olivat karmeat,
mutta itsenäisyys säilyi. Jos kyseessä oli
Suomen kannalta pakkorauha, tilanne oli
sama Neuvostoliitollekin. Suomi ei olisi
enää kyennyt jatkamaan sotaa muutamia
päivä tai korkeintaan viikkoja pitempään,
Neuvostoliitto taas pelkäsi Englannin ja
Ranskan väliintuloa.

Ässä-rykmentti ry perustetaan
30. päivänä toukokuuta 1940 kolmisenkymmentä talvisodan Jalkaväkirykmentti
11:n reservin päällystöön kuulunutta miestä
kokoontui yhteiseen illanviettoon Hotelli
Torniin Helsingissä. JR 11:n adjutanttina
sodan aikana toiminut reservin kapteeni,
kouluneuvos L. Arvi P. Poijärvi alusti
kysymyksen siitä, miten rauhan aikanakin
voitaisiin säilyttää rintamalla syntynyt
aseveljeys. Alustus päättyi esitykseen, että
rykmentissä palvelleiden piirissä olisi aloitettava voimaperäinen yhteiskunnallinen
herätystoiminta ja niin hyvin henkinen kuin
aineellisen huolto. Hotelli Tornin illanvietossa päätettiin alustavasti järjestää koko
rykmentin miesten yhteinen juhla.
Poijärvi kuvaili kokouksessa käsiteltyjä
asioita ja tilaisuuden tunnelmia Suomen
Kuvalehden vuoden 1940 kesäkuun numeroon kirjoittamassaan artikkelissa. Hän
kuvaili siinä talvisodan aikana rintamalla
syntynyttä, yhteiskunnalliset raja-aidat
ylittänyttä yhtenäisyyttä mutta pelkäsi, että
se tulisi rauhan tultua hiipumaan. Ässärykmentistä Poijärvi toteaa, että se ei kertaakaan väistynyt asemistaan muuta kuin
käskystä. Se oli kiinteä joukko huolimatta
heterogeenisuudestaan; joukkoon kuului
miehiä kaikista yhteiskuntaluokista, se oli
kuin pienoisyhteiskunta. Sotilaspuku peitti
rikkaan ja köyhän, ylhäisen ja alhaisen,
tasoitti ja yhdisti.
Rauhan tultua miehet palasivat siviilielämään. Monen kodin huoltaja jäi kuitenkin

Ässän miehiä irtautumassa palavasta Uuraasta Viipurin lähellä.
ainiaaksi saapumatta ja kovin monissa
kulkivat invalidit hitaasti entiselleen toipuen. Kiristyvä taloudellinen pula ahdisti
vähempiosaisia sotureita. Oli olemassa
vaara, että eri yhteiskuntaluokista tulleet
sotilaat vetäytyisivät jälleen omiin oloihinsa, välinpitämättömyyden ja itsekkyyden
saadessa valtaa, solmitut siteet katkeilisivat
ja sodan aikana luotu yhteinen perustus
alkaisi murtua.
Jo ennen tätä oli perustettu JR 11:n muistomerkkitoimikunta, joka oli jo 27.5.1940
tehnyt sopimuksen rykmentin muistopatsaasta. Heti rauhanteon jälkeen oli alettu
kerätä varoja Ässä-rykmentin kaatuneitten
muistomerkin perustamisrahastoon.
JR 11:n aseveliyhdistyksen eli Ässä-rykmentti r.y.:n varsinainen perustava kokous
pidettiin Helsingin Ratakadulla sijainneessa
Suomalaisessa Normaalilyseossa 7.6.1940.
Ässä-rykmentti r.y:n huoltotoimisto aloitti
toimintansa 15.7.1940 osoitteessa Kluuvikatu 5. Myöhemmin vastaavanlaisia
aseveljien huoltotoimistoja perustettiin
suunnitelmallisesti muihinkin kaupunkeihin. Ässä-rykmentin asevelitoiminnalla
tuli olemaan merkittäviä valtakunnallisia
seuraamuksia. Sen esimerkki levitettiin
Helsingistä koko maahan ja aseveljien
valtakunnallinen organisaatio eli Suomen
Aseveljien Liitto syntyi tämän kautta.
Vuoteen 1944 mennessä Aseveliliitto
oli kasvanut koko Suomen käsittäväksi
verkostoksi, maan suurimmaksi kansalaisjärjestöksi. Se oli lopulta suurempi kuin
Suojeluskuntajärjestö tai Lotta Svärd ja
siinä oli kolme kertaa enemmän jäseniä

kuin silloisessa SAK:ssa.

Jatkosodan Ässä-rykmentti
Jatkosodassa Ässä-rykmentin nimeä
kantoi JR 26, joka kuitenkin oli eri joukkoosasto kuin talvisodan JR 11. Talvisodan
Ässä-rykmentin miehiä taisteli myös ns.
Vallilan Rykmentissä, JR 47:ssä ja sen
lakkauttamisen jälkeen 3. Prikaatissa.
Sodan jälkeen, ”vaaran vuosina”, ns.
asevelisosialistit yhteistyössä nuorten kokoomuslaisten aseveljiensä kanssa olivat
merkittävä poliittinen taustavaikuttaja.
Lähinnä asevelisosialisteista kumpusi sosiaalidemokraattien voimakas ”Jo riittää!”
-kampanja, kommunistien kumoushankkeiden pysäyttäjä. Siten voidaan hyvällä syyllä
sanoa, että Ässärykmentti vaikutti Suomen
itsenäisyyden säilymiseen muutoinkin kuin
vain panoksellaan talvisodassa.
Ässä-rykmentti ry toimii yhä, nykyään
toisen tai kolmannen sukupolven vetäjien
varassa. Se on osaltaan vaikuttanut mm.
Ässä-rykmentin patsaan pystyttämiseen
Kallioon. Patsaan sijaintipaikka kantaa
nykyään nimeä Ässäpuisto ja sitä rajaava
katu on Ässärinne, Ässäbrinken. Ässärykmentin perinnejoukko-osastona toimii
helsinkiläinen Kaartin Jääkärirykmentti.
Juttu on lehden toimituksen tekemä
lyhennelmä Ässä-rykmentti ry:n toimittamasta käsikirjoituksesta, kuvat ovat

Jatkuu sivulla 36
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Jatkoa sivulta 35

Ässän miehet siirtyvät siviiliin. Yhteydenpito ei katkennut talvisodan päättymiseen vaan jatkui aseveliyhdistyksen muodossa.

Rykmentissä perustettiin maamme ensimmäinen aseveliyhdistys, kuva perustamista valmistelevasta
kokouksesta toukokuussa 1940 hotelli Tornissa.
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TERVEHDIMME SOTAVETERAANEJA
Maunulan Fysioterapia&Hieronta
Metsäpurontie 26 00630 Helsinki, PUH. 09-724 9577
- alueella jo kohta 35 vuoden ajan Vuosikymmenten kokemuksella KOTIKÄYNNIT KOKO HELSINGIN ALUEELLA.
Fysioterapeutti Antti Graan ent. Rajakaski. Jo vuodesta 1978! puh.09-7249 577 tai
0400-489 609. On PSOP palvelusopimus Helsingin kaupungin kanssa (palveluseteli).

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

Joustavaa painopalvelua
- nopeasti ja edullisesti!
Painotalo Trinket Oy Hyttitie 4 B, 00700 Helsinki | Puh. (09) 350 90 700 | www.trinket.ﬁ

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

Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina.
JOUNI KARENIUS
TYÖNJOHTAJA

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

Helsinki

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

Laippatie 5, 00880 Helsinki, puh. (09) 759 7030, fax (09) 785 348
Sähköposti: transpap@transpap.ﬁ

Kuntoutuksen osaamiskeskus
kus Helsingissää

Tarjoamme monipuolisia kuntoutuspalveluja sotainvalideille ja -veteraaneille, -leskille, puolisoille,
lotille, pikkulotille sekä kaikille senioreille.
9
9
9
9
9

Kuntoutusjaksot ja päiväkuntoutus
Avokuntoutus, fysioterapia
Tiedustelut:
Intervallihoito ja laitoshoito
Pore- ja uima-allas, yrttikylvyt 040-570 1439
Ravintola Veljeshovin ravitseva
ja monipuolinen ruoka
Lääkärit, sairaanhoitajat, fysioterapeutit, toimintaterapeutit, jalkaterapeutti, sosiaaliohjaaja ja vapaa-ajanohjaaja sekä muu osaava henkilökuntamme ovat täällä Sinua varten.

Kuntoutuksen kärjessä yli 25 vuotta - TERVETULOA

TERVEHDIMME
SOTAVETERAANEJA
Herttoniemen Seurakunta
Twinputki Oy
Vallilan Takomo Oy Punkka

Käskynhaltijantie 5
00640 Helsinki

puh. 09 752 712
www.okks.fi

Töölön Seurakunta
Espoon Helluntaiseurakunta

37

PÄHKINÖIDEN
RATKAISUA

Vänrikki

Mielosen
probleema
Löysin kaapistani valtavan määrän lajittelemattomia valokuvia. Osa valokuvista
oli helppo tunnistaa. Käteeni jäi kuitenkin
kuva, jota en osannut yhdistää mihinkään
tapahtumaan.
Hyvät veteraanisisaret ja -veljet. Osaatteko Te
kertoa kuvasta mitään? Mihin tapahtumaan
se liittyy, milloin otettu ja mistä?

Vastaukset
Lähetä ratkaisusi tämän numeron tehtäviin
piirin toimistoon 21.1.2020 mennessä, osoitteella Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri,
Mannerheimintie 93 A, 00270 Helsinki.
Arvomme oikein vastanneiden kesken lahjakortit.


  


 




 



  



Voittajat
Onnetar suosi lehdessä 3/2019 olleiden pähkinöiden osalta; Sudokussa Heidi Riuttaa ja
Mielosen osalta Jarno Hirvaa. Kuvassa oli
Asekätkennän muistomitali.
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Itsenäisyyspäivän kansalaisjuhla
Helsingin yliopistolla 6.12.2019
Itsenäisyyspäivänä järjestetään perinteinen kansalaisjuhla
Helsingin yliopiston pienessä juhlasalissa (Fabianinkatu 33)
klo 13.30 alkaen.
Alkusoitto
Kaartin Soittokunnan soitto-osasto
Tervehdyssanat
Helsingin Kiltapiirin edustaja
Musiikkia
Kaartin Soittokunnan soitto-osasto
Juhlapuhe
Teollisuusneuvos Erkko Kajander
Runonlausuntaa
Antti Mäki

Maamme
Kuoro ja yleisö

Kuorolaulua
Viipurin Lauluveikkojen vahvistettu kvartetti

Tumma puku ja suuret kunniamerkit
Vapaa pääsy
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Kari Kuusela, puh. 0400 157 158
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* Pankkiyhteys:
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