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Kaartin Jääkärirykmentti antoi arvokasta
apua liittopäivän läpiviemiseen. Rykmentti
toteutti liittopäivänä nähdyt kaksi perinnevideota. Lisäksi ryhmä varusmiehiä avusti
päivän aikana järjestelyissä.
Kuva Ariela Säkkinen.

PÄÄKIRJOITUS

Elämä jatkuu Koronapandemian pyörteissä
Korona-pandemia on vaikuttanut kaikkien meidän elämään kuluneena vuonna. Vaikka pandemia on ollut jo
vuosikymmenet yhtenä merkittävänä uhkakuvana, on
Covid19 -virus yllättänyt meidät kaikki monella tavoin.
Sen leviäminen nopeasti sekä paikallisesti että globaalisti koko maapallolla on ollut eräs ihmetyksen aihe. Myös
sen vaikutukset yhteiskuntiin, yrityksiin, yhteiskunnan
eri toimijoihin että kansalaisiin on ollut ennalta arvaamatonta. Varautuminen viruksen vaikutuksiin on ollut
sarja erilaisia päättäjien reagointeja. Tärkeätä on ollut,
että noudatetaan viranomaisten päätöksiä ja asiantuntijoiden antamia ohjeita vahinkojen minimoiseksi. Yksilötasolle on jäänyt paljon vastuuta omassa suojautumisessa ja samalla viruksen leviämisen estämisessä rokotteen
puuttumisen vuoksi.
Niin kuin moni toiminta yhteiskunnassamme niin
myös veteraanitoiminta on saanut omat heijastuksensa
koronasta. Piirimme vastuulla olleet liittopäivät siirrettiin kesäkuulta syyskuulle. Liittopäivien ohjelma
syyskuussa lyhennettiin ja korona suojaustoimenpiteet
otettiin täysimittaisesti huomioon. Nyt toisen koronaaallon käynnistyttyä voimme todeta olleemme onnekkaita ajankohdan valinnasta – mikäli liittokokous olisi siirretty lokakuulle se olisi mitä todennäköisimmin
jouduttu perumaan lähikokouksen osalta ja pitämään
etäyhteyksin. Uskon, että liittopäivien aikana tehtyjen
hallinnollisten päätösten ohella jokainen osallistuja
sai myös mielihyvää kanssaihmisten kohtaamisesta ja
kanssakäynnistä.
Korona on vaikuttanut myös veteraanisukupolveen ja
järjestötoimijoihin. Keväällä asetettiin ihmisten ikään
perustuvia rajoituksia liikkumiselle. Yli 70-vuotiaat ohjattiin karanteeniin. Läheisten tapaaminen vaikeutui, elämisen vaatimat toiminnot jouduttiin järjestämään toisin
ja yksinäisyys lisääntyi. Moni ikääntynyt nukkui pois ilman viimeistä kohtaamista lähteistensä kanssa hoivakodeissa ja hoitolaitoksissa. Arvelen, että sosiaalisen tyhjiön ja turvattomuuden negatiiviset vaikutukset ihmisille
tulevat olemaan suuremmat kuin mikään taloudellinen
lasku koronaepidemiasta.
Piirimme toiminta erilaisten tapahtumien osalta on
ollut käytännössä pysähdyksissä maaliskuusta alkaen.
Pidän itse onnenpotkuna sitä, että piirillämme oli järjestettävänä Suomen Sotaveteraaniliiton liittopäivät. Vaikka
liittopäivien siirto aiheutti lisätyötä uskon, että jäsenistömme kannalta oli rikastuttavaa, kun saimme yhteisen

järjestämistehtävän korona -kriisin keskellä. Positiivinen
palaute ja meidän kaikkien omakin tuntemus liittopäivien onnistumisesta tuo paitsi mielihyvää myös uutta intoa
tehdä veteraanityötä. Olenkin sanonut sotilaallisin termein, että nyt saavutettua menestystä tulee käyttää jatkossa hyväksi.
Kun siirrymme ensi vuoteen alkaa piirillämme ja sen
kahdella itsenäisellä veteraaniyhdistyksellä – Espoon ja
Vantaa sotaveteraaniyhdistyksillä – yhteinen kaksivuotinen taival, jonka aikana valmistelemme siirtymisen
perinneaikaan. Uskon, että lähes jokaisessa kokouksessa
ja tapaamisessa tuleva muutos on esillä. Olen täysin vakuuttunut, että kykenemme käyttämään mainitsemaani
saavutettua menestystä hyväksemme siten, että muutos
toteutuu hyvässä yhteisymmärryksessä – kaikkia mielipiteitä kuunnella ja yhdessä tulevaisuuden järjestelyistä
sopien.
Mitä muutos tarkoittaa yksittäiselle järjestötoimijalle
käytännön tasolla? Uskoisin että ei juuri mitään. Henkilö, joka on osallistunut eri tavoin veteraanien kotona
elämisen tulemiseen voi jatkaa sitä harvenevan veteraanisukupolven parissa edelleen. Henkilö, joka on järjestellyt erilaisia muistotilaisuuksia voi tehdä sitä uudessa
perinneorganisaatiossa edelleen. Ja henkilö, joka haluaa
osallistua hallitus-, neuvottelukunta- ja valiokuntatyöskentelyn kautta toimintaan, voi jatkaa työtä samalla tavoin. Itse näen, että kysymys on enemmänkin organisaation nimen muutoksesta kuin käytännön vaikutuksesta
vapaaehtoistoimintaan.
Veteraanityön tärkein asia on veteraanista huolehtiminen. Sitä emme unohda muutoksessa. Olemme kaikki sitoutuneita siihen, että jokaisesta veteraanista, puolisosta
ja leskestä pidetään huolta loppuun saakka. Siinä meillä
jokaisella riittää työtä vielä paljon. Tarvitsemme jokaisen Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin toiminnassa
mukana olleen myös tulevassa perinneyhdistyksessä sen
neuvottelukunnissa ja valiokunnissa.
Vuoden kääntyessä kohti loppua kiitän kaikkia luottamushenkilöitä, jäseniämme ja yhteistoimintahenkilöitä
yhteiselosta ja myötävaikuttamisesta. Vuosi 2021 tuo uusia raikkaampia tuulia elämäämme ja usko tulevaisuuteen
pandemian tuomien vaikeuksien keskelläkin vahvistuu.
Ihminen ja elämä osaa lopulta sopeutua eri tilanteisiin.
Rauhallista joulua 2020 ja Jumalan siunausta!
Pertti Laatikainen
Puheenjohtaja
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It.R 1:n viimeinen
torjuntaupseeri

Kuvassa on It.R 1:n torjuntakeskuksen miehiä lokakuussa 1944, oikeassa reunassa
luutnantti Reenpää.
Ilmatorjunnan veteraani, professori,
reservin majuri Heikki A. Reenpää
siirtyi 98-vuotiaana ajasta iäisyyteen
18. syyskuuta 2020. Hän oli syntynyt Helsingissä 14.5.1922 ja kuului
ikäluokkaan, joka osallistui talvi- ja
jatkosotaan. Hän tuli tunnetuksi toiminnastaan It.R 1:n torjuntaupseerina
helmikuun 1944 suurpommituksissa.
Viimeksi vuonna 2014 hän osallistui
aktiivisesti Helsingin torjuntavoiton
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70-vuotismuiston yleisötilaisuuksien
järjestämiseen.
Talvisodan aikana 17-vuotias koulupoika Heikki A. Reenpää ilmoittautui Annankadun suojeluskuntatalolla
vuoden 1940 alussa ja määrättiin ilmatorjunnan koulutusyksikköön, joka
toimi Nokialla. Koulutusta annettiin
40 mm:n tykillä ja ilmatorjuntakonekiväärillä, mutta valoisana aikana yksikkö oli torjuntavalmiudessa.

Tulikaste saatiin helmikuun lopussa
1940, kun Tamperetta pommitettiin.
Alokkaat vannoivat sotilasvalan,
heistä muodostettiin kevyt ilmatorjuntapatteri (40 mm) ja ilmatorjuntakonekiväärijoukkue. Reenpään yksikkö saapui Virojoelle 12.3.1940,
mutta nuorukaisten harmiksi sota
päättyi seuraavana päivänä.
Reenpää ilmoittautui vapaaehtoisena Ahvenanmaalle ilmatorjuntapat-

teriin, jossa hän toimi 40 mm:n tykin
suuntaajana Eckerön postitalon lähellä. Siellä hän näki ensimmäisen kerran saksalaisia He 111 -koneita, kun
Tanskan ja Norjan valtaus oli alkanut.
Luftwaffen koneita lensi Ruotsin ilmatilan kautta pohjoiseen.
Reenpää aloitti elokuussa 1940
aliupseerikurssin Santahaminassa ja
suoritti sen jälkeen It.RUK:n kurssin. Reenpää muisteli, kuinka kurssin
oppilaat, joiden joukossa oli useita
diplomi-insinöörejä, laativat ampumataulukoita 16:lle eri ilmatorjuntaasetyypille. Keväällä 1941 kurssi
suoritti näytösammunnan presidentti
Rytille.
Vänrikki
Reenpää
määrättiin
10.6.1941 jaosjohtajaksi Santahaminassa perustetun Rask.It.Psto 4:n 40
mm:n patteriin. Patteristo alistettiin

IV Armeijakunnalle, mutta 40 mm:n
patteri siirtyi suojaamaan Loviisaa.
Sieltä Reenpää siirtyi lyhyeksi ajaksi
VII AK:n esikuntaan ilmatorjuntakomentajan alaiseksi tiedustelu- ja lähettiupseeriksi, kunnes pääsi takaisin
entiseen yksikköönsä. Patteri eteni
Viipuriin, mistä se siirtyi Itä-Karjalan
rintamalle. Kesällä 1942 Reenpää
sai tilaisuuden seurata saksalaisten
Siebel-ilmatorjuntalauttojen yritystä
katkaista Leningradin vesiliikenne.
Lauttojen 88 ja 20 mm:n tykeillä ammuttiin alas yksi Pe-2 -pommittaja ja
12 maataistelukonetta.
Rask.It.Psto 4 siirrettiin vuonna
1942 Helsinkiin ja alistettiin It.R 1:lle.
Reenpää sai keväällä 1943 tilaisuuden
tutustua saksalaisten tutkakalustoon
Liinahamarissa ja vierailla Berliinissä. Hän ihaili RAF:n lentäjien rohke-

utta lentää Berliinin yli ankarasta torjuntatulesta huolimatta, siihen eivät
venäläiset pystyneet. RAF:n tappiot
olivat kuitenkin järkyttävät.
Torjuntaupseerina Reenpää kantoi osaltaan vastuun torjuntatulen
johtamisesta, ja erityisesti sulkujen käskemisestä Helsingin suurpommituksissa. Tätä toimintaa hän
esitteli pätevästi myös Ilmatorjuntamuseolla. Kesällä 1944 It.R 1 valmistautui myös maihinnousujen ja
maahanlaskujen torjuntaan pääkaupungissa. Tykkejä valmistauduttiin
käyttämään suora-ammuntaan ja
epäsuoraan ammuntaan. Uhka ei toteutunut. Luutnantti Reenpää kotiutettiin 31.12.1944.
Ahti Lappi
Eversti evp

Yötorjuntaa Taivaskalliolta, 76 mm:n tykit ampuvat sulkuja.
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Radiotiedustelun veteraani
Paavo Kotilainen.

perusteella aloittanut radiotiedustelun
organisaation uudistamisen. Työn tuloksena syntyi Päämajan Radiopataljoona, johon kuuluivat perusyksiköt
eri puolustushaaroja palvelevaa radiotiedustelua varten sekä Radiotiedustelukeskus johto- ja tulosten käsittelyelimeksi. Erityisesti maavoimiin
kohdistuvaa tiedustelua varten organisaatioon kuului 3. komppania, joka
oli moottoroitu ja josta tästä syystä
käytettiin nimitystä Moto tai MO. Aivan sodan alkuvaiheessa se vielä toimi hajautettuna kahdeksi liikkuvaksi kuunteluosastoksi, jotka toimivat
hyökkäävien joukkojen tiedustelutukena Karjalan kannaksella ja Kiteellä. Sen tulokset lähetettiin myös radiotiedustelun johtokeskukseen, joka
silloin oli Säämingin Rauhalinnassa.
Tässä vaiheessa Paavo Kotilainen
kuului Kiteellä toimivaan osastoon.

3.7.2020 saavutti diplomiinsinööri, sodan ajan radiotiedustelun veteraani Paavo
Kotilainen kunnioitettavan
100 vuoden iän. Kuva Matti
Kaltokari.

Valvontaosastoon, tällä kertaa sen radiovalvonta-asemalle, osasto 555:een
Järvenpäähän.
Aseman tehtävänä oli luvattoman
radiotoiminnan paljastaminen pääkaupunkiseudulla,
erikoiskohteena
luonnollisesti alueella mahdollisesti
toimivien vakoilijoiden ja laskuvarjodesanttien radiolähetteet. Organisaatiolla oli kiinteä kuunteluasema
Järvenpäässä sekä kuunteluasemiksi
sisustettuja radioautoja, joilla partioitiin pääkaupunkiseudulla. Myös Paavo Kotilainen oli mukana tällaisessa
kuuntelupartiossa Helsingissä.
Paavo Kotilaisen osalta Järvenpään
vaihe jäi lyhyeksi. Jatkosodan syttyessä radiovalvonta-asema Järvenpäässä lakkautettiin ja pääosa kuunteluhenkilöstöä siirrettiin varsinaiseen
radiotiedusteluun. Eversti Reino
Hallamaa oli Talvisodan kokemusten

Paavon radiomiehen ura alkoi jo kouluaikana
radioamatööritoiminnan
merkeissä. Suojeluskuntapoikana hän
suoritti 1. luokan sotilasradiosähköttäjän tutkinnon JP 4:ssä Kiviniemessä vuonna 1939. Saman vuonna hän
suoritti Suojeluskunnan alokaskurssin
ja kirjoitti vielä ylioppilaaksi Imatran
yhteiskoulusta. Ilmeisesti suojeluskunta- ja radioamatööritaustansa perusteella hän vuoden 1939 lopulla sai
kutsun Päämajan valvontaosastoon.
Hän oli samana syksynä aloittanut
opinnot Teknillisen Korkeakoulun
sähkötekniikan osastolla, jossa hänet
nimitettiin myös radiotekniikan oppilasassistentiksi. Talvisodan alkaessa
mm. Teknillinen Korkeakoulu sai pahoja vaurioita Helsingin pommituksessa, jolloin opinnot keskeytyivät,
ja samoihin aikoihin valvontaosasto
siirtyi Mikkeliin.
Keväällä 1940 alkoi varusmiespalvelus Helsingissä ja siihen liittyen RUK:n kurssi Niinisalossa ja
vielä kouluttajana seuraavalla kurssilla. Varusmiespalveluksen päätyttyä Paavo Kotilainen tuli uudestaan

Valkjärvellä 1941 toiminut radioasema.
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Kannettava radioasema pitää yhteyttä tiedustelupartion ja joukko-osaston kanssa
Hannilassa kesällä 1941.
Tekniikan miehenä hänet määrättiin
osaston radiokaluston huolto- ja korjaustehtäviin.
Muutamia kuukausi sodan syttymisen jälkeen 3. komppania kiteytettiin lopulliseen kokoonpanonsa.
Sen komentopaikka toimi johto- ja
tietojenkäsittelykeskuksena ja liikkuvat ala-asemat keskitettiin kolmeksi
joukkueeksi, jotka toimivat omilla
rintamanosillaan. Johtopaikka perustettiin aluksi Immolaan, mutta siirrettiin vielä syksyllä Petroskoihin. Kesällä 1942 se siirrettiin Karhumäkeen,
jossa se toimi vetäytymisvaiheeseen
asti kesällä 1944. Kokonaisuudessaan
”tiedustelurintaman” liikkuvat osat
kattoivat alueen Uhtualta Syvärille.
Joukkueiden sijoituspaikat vaihtuivat
sodan aikana. Samanaikaisesti kiinteän radiotiedustelun keskuspaikka eli
Päämajan Radiopataljoonan Radiotiedustelukeskus perustettiin Sortavalaan.
Paavo Kotilaisen tehtävä radiokaluston huollossa jatkui, nyt 3.
komppanian johtopaikan yhteyteen
perustetussa korjaamossa. Suomen
radiotiedustelulla oli suhteellisen
hyvä kalustotilanne. Eversti Hallamaa
oli jo ennen sotaa hankkinut, ainakin osittain ruotsalaisten välityksellä, huomattavan määrän laadukkaita

amerikkalaisia National 100 XAvastaanottimia, jotka toimivat kuuntelutiedustelun perustyökaluina koko
sodan ajan.
Vielä aivan sodan loppupäivinä
Paavo Kotilaiselle tuli uusi tehtävä.
Hänet siirrettiin Espooseen, Moisniemessä sijaitsevaan tiedustelutukikohtaan (tunnettiin nimellä ”Hallamaan
huvila”), jonka viereisellä Staffanin
saarella oli koko sodan ajan toiminut
Viroon suuntautuvaan tiedusteluun ja
yhteydenpitoon liittyvä moottorivenetukikohta virolaisine moottorivenemiehistöineen. Ilmeisesti Kotilaisen
tehtävänä olivat tukikohdan lakkauttamiseen liittyvät radiokalustoasiat.
Tähän vaiheeseen liittyi vielä salaperäinen puhelinliittymän kytkeminen
Turussa kauppakamarin huoneistossa.
Tämän puhelinlinjan toinen pää osoittautui olevan Ruotsissa. Kyseessä oli
Stella Polaris-operaatioon liittyvä yhteys.
Paavo Kotilainen vapautettiin asepalveluksesta 15.9.1945 ja opinnot
Teknillisessä Korkeakoulussa jatkuivat. Opintojen päätyttyä hän oli työssä VTT:n radiolaboratoriossa, jossa
silloin kehitettiin suomalaista ilmavalvontatutkan prototyyppiä.
Sodan jälkikaikuna häntä vielä vuonna 1946 kuulusteltiin Val-

vontakomission
toimeksiannosta.
Valvontakomissio oli kiinnostunut
menestyksellisesti toimineesta suomalaisesta radiotiedustelusta.
Opiskelun rinnalla jatkui myös radioamatööriharrastus niin, että kaudeksi 1950 – 1951 hänet valittiin
Suomen radioamatööriliiton puheenjohtajaksi.
1950 hän tuli teollisuus- ja ilmastointiautomatiikkaan erikoistuneen
OY Controlin toimitusjohtajaksi. Välillä hänet kutsuttiin tutkaupseerien
kertausharjoitukseen 1958.
1969 hänestä tuli Honeywell Ab:n
toimitusjohtaja Ruotsissa ja Honeywellin Skandinavian aluejohtaja.
1971 hän palasi Suomeen Kone OY:n
hissiosaston markkinointitehtäviin.
Vielä vuonna 1980, ennen eläkkeelle
siirtymistä hän johti lentoterminaalin
materiaalin käsittelylaitteiden toimituksen Sheremetjevon lentoasemalle
Venäjällä.
Eläkkeellä ollessaan hän on aktiivisesti osallistunut radiotiedustelun ja
elektronisen sodankäynnin alan kiltatoimintaan, ja siihen liittyen saanut
aikanaan nimityksen Elektronisen sodankäynnin (ELSO) killan kunniapuheenjohtajaksi.
Lauri Lehtonen
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Sotaveteraaniliiton XXIX Liittopäivä
Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri sai järjestää
Sotaveteraaniliiton XXIX Liittopäivän 21.9.2020
Messukeskuksessa. Alun perin liittopäivät piti järjestää kaksipäiväisinä 1.– 2.6.2020.
Sotaveteraanihenkeä ja yhteenkuuluvuutta
ovat rakentaneet ja vahvistaneet joka toinen vuosi
pidettävät liittopäivät. Liittopäivillä on muutenkin
ollut keskeinen merkitys Sotaveteraaniliiton toiminnassa. Liittopäivät ovat olleet kaksi- osin kolmipäiväiset. Päivät ovat koonneet jäseniä ympäri
Suomea yhteisen asian ääreen. Osallistujia on ollut

enimmillään yli 10.000. Tänä vuonna koronaepidemia sotki järjestelyjä pahemman kerran. Kesältä
siirtyneet liittopäivä päätettiin järjestää yksipäiväisenä. Helsinkiin saapui 300 osallistujaa ja mikä
miellyttävintä lähes 30 tunnuksen omaavaa sotaveteraania.
Liittopäivien tärkeä osa on liittokokous. Liittokokous käyttää Sotaveteraaniliiton asioissa ylintä
päätösvaltaa. Liittokokouksessa päätetään mm.
liiton yleinen toimintasuunnitelma tuleville vuosille
sekä valitaan liiton ja valtuuston puheenjohtajat.
Liiton puheenjohtaja, lehdistöneuvos Erkki Heikkinen (vasemmalla)
Espoosta ja valtuuston puheenjohtaja, emeritusarkkipiispa Jukka
Paarma Turusta
valittiin yksimielisesti johtamaan
Sotaveteraaniliittoa
seuraavaan liittokokoukseen 2022
asti.

8

Sotaveteraaniliitto ja Helsingin piiri kunnioittivat sankarivainajia laskemalla havuseppeleet Hietaniemen
sankariristille ja Marsalkka Mannerheimin hautapaadelle. Seppelepartiot saapumassa vasemmalta sotaveteraanit Erkki Merikallio ja Juhani Pesonen, puheenjohtajat Pertti Laatikainen ja Erkki Heikkinen sekä
sotaveteraanit Kaija Uuksulainen ja Veikko Ilmasti. Kuva Jarmo Ruhanen.

Liittopäivien parhainta antia on
tavata tuttuja ja
yhteistyökumppaneita. Kuvassa oikealla piirin
sosiaalineuvoja
Anni Grundström
ja Raija Kähkölä
Keski-Suomesta
ajatustenvaihdossa. Kuva Ariela
Säkkinen.
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Sotaveteraaniliiton XXIX Liittopäivä

Väitetään, että koronaepidemia luo uusia normaaleja käyttäytymistapoja. Tutut vuosien takaa kohtaavat.
Lahtelainen sotaveteraani Jaakko Heikinheimo ja Espoon Sotaveteraanit ry:n hallituksen jäsen Olli Ollila
tervehtivät. Kuva Ariela Säkkinen.

Koronaturvallisuus edellytti hyvää käsihygieniaa, riittäviä turvavälejä ja kasvomaskeja.
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Kaartin Soittokunta solistinaan Tuomas Lehtinen ja Viipurin Lauluveikot vastasivat liittojuhlan korkeatasoisesta musiikista.

Sotaveteraaniliiton kunniajäseniksi kutsuttiin neljä niin paikallisella kuin valtakunnallisella tasolla veteraanityössä ansioitunutta sotaveteraania. Kuvassa vasemmalta Timo Salokannel Tampereelta, Jaakko Valtanen
Espoosta ja Eero Lehtonen Lahdesta. Sotaveteraani Eeri Hyrkkö Nousiaisista ei päässyt paikalle.
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Sotaveteraaniliiton XXIX Liittopäivä

Neljä helsinkiläistä sotaveteraania esitti vetoomuksen, ettei veteraanisukupolven perinnön annettaisi
unohtua siinäkään vaiheessa, kun veteraaneja ei enää keskuudessamme ole. Kuvat Ariela Säkkinen.

12

Himmetä ei muistot saa.
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Sotaveteraaniliiton XXIX Liittopäivä

Perinneseminaarissa paneuduttiin perinneajan valmisteluihin ja perinneaikaan siirtymiseen. Liiton toiminnanjohtaja Sakari Martimo puhumassa. Vuoroaan odottavat Pohjois-Karjalan Sotaveteraanipiirin toiminnanjohtaja Jouni Mattila ja Pohjois-Savon Sotaveteraanipiirin puheenjohtaja Jari Hynninen
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Heidän työnsä hedelmä on tässä
heidän työnsä hedelmä on tässä
kalliolta kauas kantautuvaa metsää peltoa vesistöä
järvet joet purot
joissa kahlaavat nyt nuoret polvet
joet
joihin kaatuivat monet
pitkään marssineet, paljon kantaneet, itsensä antaneet
joet
joista nousivat monet
syvästi haavoittuneet, ikuisesti vaienneet
heidän työnsä hedelmä on tässä
hyvinvoivassa kansassa
pahoinvoivassa kansassa
joka on vapaa
jonka historiaa on vaikea kirjoittaa
heidän työnsä hedelmä on tässä
samassa kansallisromantiikassa
jonka hedelmää he järsivät
niin kuin järsivät sukupolvet tänäänkin
seitsemän veljestä
joista yksi nääntyi nälkään
joista yksi kuoli vankileirillä
joista yksi kaatui juoksuhaudassa
joista yksi oppi yli
joista yksi muutti kaupunkiin
joista yksi sai mennä naimisiin
joista yksi tuli tänne sodan seasta
heidän työnsä hedelmä on
niissä tuhansissa haavoittuneissa sotilaissa
tuntemattomissa sotilaissa
kadonneissa sotilaissa
jotka vapailla kaduillamme kulkevat
heidän työnsä hedelmä on
siniristi
jonka merkitys on edelleen
vapaus
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Himmetä ei muistot koskaan saa

Puolustusvoimissa toimiva Combat Camera -tiimi kuvaa puolustusvoimien toimintaa kaikissa olosuhteissa Suomessa
ja ulkomailla sekä tuottaa videoita YouTube-kanavalle. Tiimissä toimivat varusmiehet palvelevat Kaartin Jääkärirykmentissä. Combat Camera-tiimi toteutti Sotaveteraaniliiton liittopäivään kaksi perinneosiossa nähtyä videota;
”Himmetä ei koskaan muistot saa”. Videot löytyy mm. Puolustusvoimien YouTubesta.
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Piirissä tapahtunutta

Lokakuussa 5.10, ennen koronaepidemian uudelleen leviämistä, järjestettiin illanvietto Folkhälsanin tiloissa.
Kaartin Jääkärirykmentin varusmiesorkesteri esiintyi koko miehityksellään.

Piiri järjesti 20.10. Liittopäivän järjestelyorganisaatiolle palautetilaisuuden. Pöydän päässä piirille tärkeän
yhdistyksen, Helsingin Rauhanturvaajat ry:n jäseniä.
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Tilaisuuteen osallistuneet yhteiskuvassa. Istumassa keskellä Suomen-pojat sotaveteraanit
Arthur Roopalu ja Jaanus Jahilo.

Rosvopaistia Viron
Kuusalussa!
Kesän 2020 ainoa rosvopaistitapahtuma järjestettiin Viron Suomenpoikien
sodasta paluun 76-vuotispäivän kunniaksi syyskuussa Kuusalussa, Suomenpoikien perinneyhdistyksen museon pihamaastossa Peeter Kivimäen
luona.
Perinteinen käynti Muuksin muistomerkillä aloitti päivän ohjelman.
Oopperalaulaja Petri Bäckström aloitti esittämällä isänsä, Reino Bäckströmin säestämän Georg Otsin tunnetuksi tekemän kappaleen: Rakastan
elämää. Tämän jälkeen kukkalaitteet
muistomerkin juurelle laskivat Viron Suomen suurlähetystö, Suomenpoikien perinneyhdistys niin Virossa
kuin Suomessa, Vapaussoturien liitto
sekä Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry ja Finnairin lentävä henkilökunta.
Seppeleiden jälkeen Petri Bäckströmin ja Elina Saurin toimiessa
esilaulajina, esitettiin yhteislauluna
Maamme laulu, kolmas säkeistö viron
kielellä.
Rosvopaistijuhlaan oli ilmoittautunut 76 henkilöä, joille Petri Bäck-
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ström ja Elina Sauri esittivät Reino
Bäckströmin säestyksellä niin suomalaisia kansansävelmiä kuin Georg
Otsin tuotantoa. Suurimmat väliaplodit keräsi Petri Bäckström esittämällä mm Elvis Presleyn tunnetuksi
tekemän O sole mio, usealla kielellä
esitettynä.

Purseri Kalevi Rönnqvistin toimi
tapahtuman juontajana. Hän totesi
alkuun, että tämä on jo neljäs vuosi
rosvopaistitapahtuman lopettamisesta
tehdyn päätöksen jälkeen. Kalevi lupasi, että perinnettä voidaan jatkaa, jos
osallistujat niin toivovat ja tätä he todella toivovat. Vaikkakin paikalle oli
enää kyennyt saapumaan kaksi Suomenpoikaa, lämpimästä tunnelmasta
aisti, että tämäkin juhla oli omistettu
niin elossa oleville kuin poisnukkuneille kunniakansalaisille.
Kalevi Rönnqvist

Suurlähettilä Timo Kantola ja puolustusasiamies komentaja
Ulla Murtomäki laskivat Suomen valtion kukkalaitteen.
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Puheenjohtaja
Pertti Laatikainen
ja ansiomitaleilla
palkitut.

Yksimielisiä päätöksiä piirin
vuosikokouksessa!
Koronaepidemia on vaikeuttanut piirin toimintaa monella tapaa. Huhtikuulle suunniteltu vuosikokous
jouduttiin siirtämään syksyyn. Poikkeusjärjestelyillä kokous voitiin
järjestää 8.9.2020 ravintola White
Ladyssa. Runsaat 20 jäsentä oli rohjennut saapua paikalle.
Kokouksen alussa piirin puheenjohtaja palkitsi kaksi piirin toimintaa
pitkään tukenutta henkilöä. Ylikonstaapeli Juha Sinkkonen ja Sari Gabrielsson vastaanottivat Suomen Sotaveteraaniliiton ansiomitalit.
Vantaan Sotaveteraanit ry:n hallituksen jäsen Markku Weckman johti kokousta vankalla kokemuksella.
Menneen vuoden 2019 toiminta- ja
talousasiat hyväksyttiin yksimielisesti ja hallitus sai vastuuvapauden.
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Sotaveteraani Heimo ja Tuulikki Vakkilainen.

Irma Lähdesmäelle ja Eino
Luostariselle (estynyt saapumasta kokoukseen) luovutettiin Sotaveteraaniliiton tinalautaset kiitoksesta vuosia
jatkuneesta työstä piirin ja
veteraanien hyväksi.
Kuluvan vuoden 2020 suunnitelmat
hyväksyttiin ilman soraääniä. Piirin
puheenjohtajana jatkaa Pertti Laatikainen ja varapuheenjohtajina Hannu
Viitanen Espoosta ja Matti Passi Vantaalta.
Hallituksen kokoonpanossa tapahtui merkittäviä muutoksia. Kaksi hallituksen pitkäaikaisinta jäsentä
luopuivat hallitusvastuustaan. Sotaveteraani Eino Luostarinen tuli piirihallituksen jäseneksi vuonna 1995,
joten hallitusvuosia tuli 25. Eino on
toiminut myös Espoon Sotaveteraanit
ry:n puheenjohtajana 2005 – 2015.
Sotaveteraani Irma Lähdesmäki tuli
piirihallituksen jäseneksi 2010. Irma
on toiminut myös Helsingin Sotaveteraanit ry:n hallituksessa yli 10 vuoden
ajan. Yhdistyksen sekä piirin naistoiminnassa Irma on ollut aktiivisesti
mukana vuosikymmenen ajan. Piirihallituksessa jatkaa vielä yksi sotaveteraanijäsen.
Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Heidi Aho ja Hannele Moisander.

Piirihallituksen uudet jäsenet vasemmalla Heidi Aho ja
Hannele Moisander.

Heidi Aho
• Heidi on jäänyt eläkkeelle Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin
ja Uudenmaan veteraanien Avustajatoiminnan projektipäällikön tehtävistä.
• Heidi tuli veteraanityöhön mukaan avustajatoiminnan myötä.
Hänellä on lisäksi useita muita luottamustoimia ja vapaaehtoistyötä erilaisissa vapaaehtoisen maanpuolustuksen järjestöissä.

Hannele Moisander
• Hannele on Laurea-ammattikorkeakoulussa hoitotyön lehtorina, opettaen sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoita.
Opetuksen painopisteinä ovat mm. akuuttihoitotyön opetus,
opinnäytetöiden ohjaus sekä projektit.
• Hannele tuli mukaan veteraanityöhön Laurea-ammattikorkeakoulun ja Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri aloittaessa
yhteistyön 2019 siten, että sairaanhoitajaopiskelijat tekevät
opinnäytetöitä lotta-aiheista sekä sodan ajan sairaalatoiminnasta. Opinnäytetöiden kautta koulu vaalii erinomaisella
tavalla perinnetyötä ja jakaa veteraanitietoutta seuraaville
sukupolville.
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Lukiolaiset kuuntelevat tarkkaavaisena Ahti Lapin selostusta. Lappi on ilmatorjunnan todellinen tietopankki. Hän on virkaurallaan toiminut muun muassa Sotakorkeakoulun opettajana,
Rovaniemen Ilmatorjuntapatteriston komentajana ja ilmatorjunnan tarkastajana.

Perinnetyötä tekemässä –

Lukiolaiset tutustuivat Helsingin
sodan ajan ilmapuolustukseen

Mäkelänrinteen lukion historiakurssilaiset tutustuivat 30.9.2020 aamupäivän ajan Helsingin talvi- ja jatkosodan ilmapuolustukseen ja Taivaskallioon. Eversti, evp Ahti Lappi antoi lukiolaisille rautaisannoksen
ilmapuolustuksesta ja sen saavutuksista Helsingin puolustamisessa.
Sotaveteraani Jorma Kuokka kertoi omasta sotilaspoika ajastaan. Hän
oli samanikäinen Mäkelänrinteen lukiolaisten kanssa ilmoittautuessaan
sotaväkeen. Lukiolaiset olivat aktiivisia, esittäen mielenkiintoisia kysymyksiä. Nuoria kiinnosti erityisesti, miten Jorma Kuokka koki sodan
nuorena koululaisena ja mikä sai heidät ilmoittautumaan palvelukseen.
Lukiolaisia kiinnosti myös, tunsivatko sotilaspojat pelkoa.

Taivaskallio

Taivaskallio on eräs Helsingin kantakaupungin korkeimpia kohtia, joten
se soveltui sotien aikana erinomaisesti ilmatorjuntaan. Talvisodan aikana Taivaskallio oli 76-millisen 54.
Raskaan Ilmatorjuntapatterin tuliase-
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ma-alue. Patteri osallistui aktiivisesti
ilmahyökkäysten torjuntaan ensimmäisestä sotapäivästä 30.11.1939
alkaen. Sen tilille kirjattiin sodan
aikana yhden pommikoneen pudotus ja neljän koneen vaurioittaminen.
Välirauhan aikana Taivaskalliolle ra-

kennettiin kantalinnoitetut tuliasemat.
Betoniasemiin sijoitettiin neljä kiinteälavettista 76 mm:n Bofors-tykkiä
tulenjohtokoneineen.
Sodan uhatessa 16.6.1941 perustettiin 5. Raskas Ilmatorjuntapatteri,
joka koostui pääosin suojeluskuntalaisista. Yksikkö miehitti Taivaskallion patterin. Patteri osallistui pääkaupungin ilmapuolustukseen koko
jatkosodan ajan torjumalla vihollisen
pommituslentoja.
”Taivas”-patteri
osallistui helmikuussa 1944 pääkaupungin suurpommitusten torjuntaan
ampumalla jatkuvasti sulkuja. Patterin toimintaan osallistui helmikuusta
1944 alkaen myös 18 sotilaspoikaa.
Patterin toiminta Taivaskalliolla päättyi 4.10.1944.

Koulupojasta sotilaspojaksi

Mäkelänrinteen lukiolaiset kuuntelevat Jorma Kuokkaa
tarkkaavaisesti.

Tapahtumat saivat vauhtia, kun ryssä
innostui vuoden 1944 alkupuolella
ilmavoimillaan pommittamaan suomalaisia siviilikohteita ja kaupunkeja.
Olin Haminan Yhteislyseon seitsemännellä luokalla. Helmikuun lopulla Haminaa pommitettiin, jonka takia
Yhteislyseon lukioluokat muuttivat
kimpsuineen ja kampsuineen Virojoelle. Kouluhallitukselta tuli oppikoulujen rehtoreille kiertokirje, joka
lopetti lukioluokkien poikaoppilaiden
opiskelun. Rehtorimme kehotti kaikkia, jotka saivat vanhemmiltaan luvan, liittymään suojeluskuntien kautta
sotilaspoikiin.
Meitä lähti toistakymmentä poikaa
5.3.1944 bussilla Kotkaan. Yövyimme Kotkan Lyseolla. Saimme heti tuta
ilmahyökkäyksiä ja juosta pommisuojaan. Seuraavana päivänä siirryimme
Kotkan edustalla olevaan Mussalon
saareen. Meidät haminalaiset majoitettiin Mussalon kouluun.
Sotilaspoikakurssin
päälliköksi
oli määrätty luutnantti Matti P Husu,
erinomainen joukon johtaja. Aloitimme sotilasuran tiukan komennon alaisena. Koulutukseemme kuului lentokoneiden, ennen kaikkea venäläisten,
mallien rakentelua ja ilmakuvien tuntemista, varsinaista ilmatorjuntaan
liittyvää opiskelua ja hiukan myös
sulkeisharjoitusta. Koulutuksemme
Mussalossa kesti 6.4.1944 asti, jonka
jälkeen meidät laskettiin pääsiäislomalle muutamaksi päiväksi.

Patterille pääsiäisloman
jälkeen

Sotilaspojat maalilentoharjoituksissa Taivaskalliolla
25.4.1944.

Loman jälkeen meidät jaettiin siten,
että mahdollisimman paljon saman
koulun tai luokan poikia sijoitettiin
yhteen. Me haminalaiset seitsemäsluokkalaiset jouduimme Pirkköyrin
saareen 11.4.1944. Meidät yhteensä
10 poikaa majoitettiin meille varta
vasten tehtyihin telttoihin lähelle patteriamme.
Pirkköyrissä oli 41. Raskas ItPatteri, 20 mm kevyt It-tykki ja IRJA
tutka-asema. Heti ensimmäisenä yönä
tuli taisteluhälytys, emme tosin joutuneet silloin ampumaan. Patteriimme
lisättiin päivän kuluessa myös valonheitinjaos. 15.4. jouduimme aamu-
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luutnantti Karvonen marssitti meitä
pitkin Koriaa ja välillä käytiin taisteluharjoituksissa Korian metsissä, muka
desanttijahdissa. Iltalomia saimme
melko usein ja silloin menimme Kouvolaan, joko junalla tai kävellen. Takaisin palasimme usein junalla, ja kun
päivärahamme eivät oikein riittäneet,
matkustimme pummilla ja hyppäsimme Korian sillan jälkeen liikkuvasta
junasta, kun pienen mäen takia juna
joutui hiljentämään vauhtiaan.

Urheilua, koulunkäyntiä ja
koulutusta

Mussalon it:n vartiomies
tähyilee merelle 1944.

6.6.1944 meille alkoi koulunkäynti
Kouvolan Lyseon opettajien johdolla.
Koulua kävimme omissa majoitustiloissamme. Oli meillä myös kokeita
ja kun sattui hälytys samaan aikaan,
juoksimme kiireesti tykeillemme.
Tykeillä tietysti avustimme toisiamme niin matikan kokeissa kuin kielissäkin. Hauskaa meillä oli yhdessä,
milloin korttia vapaa-aikana pelaten,
milloin urheillen ja iltalomaillen. En
muista yhtään keskinäistä kahinointia joukossamme. Koulunkäyntimme
loppui 31.8.1944 ja patteriston komentaja sekä koulun rehtori Kaitila
jakoivat todistukset, jonka jälkeen
pääsimme lyhyelle lomalle.

tuimaan ampumaan ryssän 3/Lagg-3
koneita. Kevätkauden päätteeksi pelattiin jäällä jalkapallo-ottelu tykkipatterin ja tulenjohtueen välillä, jonka
tulenjohtue voitti 3-1. Taisteluhälytyksiä oli joka päivä ja se piti meidät
virkeinä. Minkäänlaista pelkoa emme
tunteneet, kun olimme raskaalla tykillämme ampumassa. Korvistani taisi Suruviesti
kyllä näiden ammuntojen johdosta Oman henkilökohtaisen traagisen
ylä-äänet, sillä kuulonsuojaimia ei ol- tapauksen voinen vielä kertoa. Olin
lut muuta kuin pistoolin hylsyt, joita
saimme panna korviimme.

illalla 17.9.1944 vartiossa, kun eräs
kaverini tuli vapauttamaan minut
vartiosta, kertoen, että radiossa tulee
vänrikki Henrik Kuokan omaisille
tiedotus ja omaisia pyydetään välittömästi ottamaan yhteys Säynätsalon
sotasairaalaan. Heikki veljeni menehtyi sairaalassa 21.9.1944. Murheellista, että hän sai sankarikuoleman, kun
sotaoli jo loppunut.

Kotiin

29.9.1944 aseveli Jussi Carpe’n kirjoitti kaikille asianmukaisen palvelutodistuksen, jonka luutnantti Kusti
Karvonen allekirjoitti. Ilmavoimien
komentaja kenraali J.F. Lundqvist oli
lähettänyt meille vapaaehtoisille kiitoskirjeen. Niin 30.9.1944 siirryimme
kukin luovuttamaan varusteitamme
sinne, missä määräysten mukaan se
oli tehtävä. Minä sain matkustaa aina
Pieksamäelle asti, koska perheemme
oli kirjoilla Sortavalassa. Taas tapahtui osalleni yllätys, heti Pieksamäen asemalle astuttuani. Tapasin näet
oman isäni, joka oli saapunut sinne
Sortavalasta samoissa asioissa kuin
minäkin. Niin pieni on maailma. Siihen loppui minun sotani koulupojasta
sotilaspojaksi.
Teksti perustuu Jorma Kuokan
muistelmiin, jotka on julkaistu
kirjassa ”Mussalon sotilaspojat”.

Haminalaiset hajotetaan, seitsemäsluokkalaiset Korialle

5.5.1944 oli raskaan patteriston koulutusjakso ohitse, ja taas meidän hajotettiin siten, että meidät seitsemäsluokkalaiset haminalaiset lähetettiin
83. Kev It jaokseen 3. Er.It:pstoon
Korialle. Korialle meitä siirtyi kaikkiaan 28 poikaa. Parin viikon ajan
saimme tykkikoulutusta Korian sillan
korvassa. 17.5.1944 osa pojista lähetettiin Lahteen. Korian sillankorvaan
jaokseemme meitä jäi vain yhdeksän
poikaa.
Asuinpaikkamme oli sillan länsipuolella sijaitseva vanha kaksikerroksinen komea huvila. Tykkijaoksemme
sijaitsi liki joen rantaa. Päällikkömme
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Jorma Kuokka ja muut sotilaspojat valmiina 40 mm Bofors
It-kanuunalla Korian sillankorvassa.

JÄSENASIAT
Piiri on tehnyt viimevuoden tapaan
sopimuksen palvelutuottajan kanssa joulukassista.
Kassi sisältää jouluruokaa!
Palvelu on pienituloisille veteraaneille, puoliso- ja leskijäsenille
ilmainen. Joulukassi toimitetaan
kotiin asti 21.– 22.12.2020 välisenä aikana. Tilaa kassi 9.12.2020
mennessä puh. 050 441 4704, tai
050 441 4703. Huom tarvitsemme
tilaukseen ulko-oven koodin.

Validia uusii kalustoaan ja
luovuttaa toimivia käytettyjä
sairaalasänkyjä halukkaille.
Sähkötoimisissa sängyissä
on säädettävät selkä- ja jalkaosat. Sänkyjä on rajoitettu
määrä. Jos tunnet mielenkiintoa, ota yhteyttä sosiaalineuvoja Anni Grundströmiin,
puh. 040 822 3998 tai toiminnanjohtaja Rauno Loukkolaan puh 050 441 4703.

Sänkyjä

Tervehdimme sotaveteraaneja
Herttoniemen Seurakunta

Lasihemmo Oy

Töölön Seurakunta

Vallilan Takomo Oy

E. M. Pekkinen Oy

Dementiakoti Villa Tapiola

Tiori-Kuljetus Oy

Twinputki Oy

Oulunkylän Seurakunta

Autokorjaamo HP-Motors Oy
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HELSINGIN SEUDUN SOTAVETERAANIPIIRI RY
www.sotaveteraanipiirihelsinki.fi • facebook.com/hssvp • www.veteraaniperinne-pks.fi
PIIRI

Puheenjohtaja Pertti Laatikainen
Toimisto: Mannerheimintie 93 A, 00270 Hki
Toimisto on avoinna ma – ke klo 9 –14, puh.aika 9 –12
sähköposti: helsinginseudun.svp@sotaveteraaniliitto.fi
Toiminnanjohtaja Rauno Loukkola puh. 050 441 4703
sähköposti: toiminnanjohtaja.hssvp@kolumbus.fi
Sosiaalineuvoja Anni Grundström puh. 040 822 3998
sähköposti anni.grundstrom@sotaveteraaniliitto.fi
Piirisihteeri Sinikka Watjus puh. 050 441 4704
sähköposti: piirisihteeri.hssvp@kolumbus.fi
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
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 Hannu Viitanen, puh. 040 533 8911
Naiskerhon 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
VANTAAN SOTAVETERAANIT ry
Jäsensihteeri Marjo-Riitta Koivisto, puh. 0400 602 905
Puheenjohtaja Matti Passi puh. 0400 446 210
matti.passi@saunalahti.fi
Kuntoutusvastaava Seppo Kuokkanen puh. 040 525 0531
Tiedotusvastaava Tuula Mahlman puh. 050 596 1720
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SUOMALAISET SOTAVETERAANIT AMERIKASSA
Puheenjohtaja Hans Nyholm puh.+1 (561) 319 8852
Sihteeri Mirja Silvan gsm +1-561-568 8393
KANNATTAJAJÄSENYHDISTYKSET
Kannattajajäsenyhdistykset
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
VETERAANIPALVELUT
KAUPUNKIEN
Helsinki
Veteraaniasiamies Leila Kytölä 09 310 50513
veteraaniasiamies@hel.fi
Kuntoutustoimisto (ma – to 9 – 12) 09 310 505 44
Veteraanien kotona asumista tukevat palvelut
(ma – to 9 – 12) 09 310 75637
Seniori-info (ma – pe 9 – 15) 09 310 44556
Espoo
Kuntoutuspalvelut (ma – to 9 – 15) 09 816 42380
Kotona asumista tukevat palvelut (ma – pe 9 – 15)
09 816 33333
Seniorineuvonta Nestori (ma – pe 9 – 15) 09 816 33333
Vantaa
Veteraanipalvelut
veteraanipalvelut@vantaa.fi
Itä-Vantaa 050 318 1671
Länsi-Vantaa 050 312 4538
Palvelutarpeen arviointiin liittyvät kotikäynnit
(ma – pe 9 – 15) 09 8392 4202
Seniorineuvonta (ma – pe 9 – 15) 09 8392 4202
Kauniainen
Anna Mattila 050 500 4129
Camilla Söderholm 040 185 3893

HELSINGIN SEUDUN SOTAVETERAANIPIIRI RY
Mannerheimintie 93 A, 00270 Helsinki. Puh. 050 441 4704
Toimisto on avoinna maanantai – keskiviikko klo 9.00 –14.00
Piirin toimiston (piirisihteeri) puhelinaika ma – ke klo 9.00 –12.00
Piirin toimisto on Joulutauolla tiistaista 22.12.2020
maanantaihin 4.1.2021
YHDISTYSASIAA
YHDISTYSASIAA
Piirin veteraani-, puoliso- ja leskijäsenten asioita hoidetaan toimistossa ma – ke klo 9.00 – 14.00 tai toimiston
puh. 050 441 4704 ma – ke klo 9.00 – 12.00 (puhelinaika).
Kaikki jäseniä koskevat tiedot ja tapahtumat löytyvät näiltä piirin sivuilta, alla olevien otsikoiden alta.
Seuraavat tapahtumat on perutettu

La 5.12. Itsenäisyyspäivän aaton kirkkojuhlassa Temppeliaukion kirkossa
Su 6.12. Itsenäisyyspäivän kansalaisjuhla Helsingin
Yliopiston juhlasalissa.
Ma 7.12. Illanvietto Folkhälsanissa
Töölön Urheilutalon jumppavuoro tiistaisin on peruttu

hirtehinen komedia joka avaa jatkosodan jälkeistä aikaa
”vaaran vuosia”, kuten niitä on kutsuttu, mutta tekee sen
Neuvostoliiton näkökulmasta. Tämän historiallista faktaa
ja fiktiota sekoittavan näytelmän tapahtumat sijoittuvat
Neuvostoliiton valvontakomission tiloihin Hotelli Torniin. Lippuja on rajoitetusti. Soita varaus puh 050 441
4704 tai nouda 20 €:n lippu suoraan toimistosta.
Teatteri 12.12.
Kaupunginteatterin Arena-näyttämöllä (Hämeentie 2)
lauantaina 12.12. klo 13.00 ”Toinen pullo cavaa”. Tämä
on lämmin ja oivaltava komedia naisten ystävyydestä
ja unelmien vanhainkodista. Neljä naista (Heidi Herala,
Jaana Saarinen, Aino Seppo ja Eija Vilpas) toteuttaa unelmansa, remontoi portugalilaisen antiikkitalon ja perustaa
oman vanhainkodin idylliseen vuoristokylään. Lippuja on
rajoitetusti. Soita varaus puh 050 441 4704 tai nouda 20
€:n lippu suoraan toimistosta.

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

Illanvietot
Illanvieton pitopaikka on koronaepidemian takia muuttunut. Tilaisuudet pidetään Folkhälsanin päärakennuksessa
Topeliuksenkatu 20. Vapaa sisäänpääsy. Kahvitarjoilu on
klo 15.30 alkaen rakennuksen ravintolassa ja tilaisuudet
klo 16.00 alkaen Ossian salissa.

Piiri kustantaa puoliso- ja leskijäsenilleen toimintavuonna
neljä (4) jalkahoitoa tai hierontaa. Hoitolähete tilataan toimiston puh. 050 441 4704 ma – ke klo 9 – 12 (puhelinaika).

Vuosi 2021
Ma 1.2. klo 16.00 ohjelma avoin
Ma 1.3. klo 16.00 ohjelma avoin

KUNTOUTUS
KUNTOUTUS

VETERAANILIIKUNTA
VETERAANILIIKUNTA
Piirin järjestämät liikuntatilaisuudet jatkuvat myös keväällä 2021, mikäli koronarajoitukset sallivat. Asiasta voi
tiedustella piirin toimistosta tai vastuuhenkilöiltä.
Oulunkylän kuntojumppa maanantaisin klo 11.00 – 12.00.
Ilmoittautumiset suoraan Oulunkylän Kuntoutukseen Mäkitorpantie 19, puh. 09 728 2475.
Mäkelänrinteen allasvesijumppa torstaisin klo 10.30 –
11.00, alkaen 7.1.2021 Yhteyshenkilö Markus Ollonqvist
puh. 09 389 3760.
VIRKISTYS
VIRKISTYS
Teatteri 21.11.
Helsingin Kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä
(Eläintarhantie 5) Kari Heiskasen ohjaama ”Stalinin suloinen ruoska” lauantaina 21.11. klo 13.00. Kyseessä on

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. Ensimmäinen tapaaminen on torstaina 11.2.2021. Tulevista
aiheista saat tietoa tapaamisen yhteydessä tai Pia Angermalta puh. 050 370 9272.
Huom! Koronaepidemian takia voi myös näihin em. tilaisuuksiin tulla muutoksia tai peruutuksia. Tietoa saat
piirin toimistosta puh. 050 441 4704.
Joulukassi!
Piiri on tehnyt viimevuoden tapaan sopimuksen palvelutuottajan kanssa joulukassista.
Kassi sisältää jouluruokaa! Palvelu on vähävaraisille veteraaneille, puoliso- ja leskijäsenille ilmainen. Joulukassi
toimitetaan kotiin asti 21.– 22.12.2020 välisenä aikana. Tilaa kassi 9.12.2020 mennessä piirisihteeriltä puh. 050 441
4704. Huom tarvitsemme tilaukseen ulko-oven koodin.
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VANTAAN SOTAVETERAANIT RY
YHDISTYSASIAT
YHDISTYSASIAT
Läntinen- ja Itäinen osasto
Yhdistyksen pikkujoulu maanantailta 30.11. perutaan
koronan vuoksi.
Ensi kevään tilaisuuksista voi tässä vaiheessa sanoa vain,
että kuukausikokoukset pyritään pitämään osastojen yhteisinä tilaisuuksina kunkin kuukauden toisena keskiviikkona klo 14.00 Tikkurilan uudessa kirkossa. Ensimmäinen
kokous on keskiviikkona 13.1.2021 klo 14.00, kahvitus
alkaen klo 13.00.

KUNTOUTUS
KUNTOUTUS
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-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 edellä mainittu tai lähihoitaja Maarit Litmanen puh. 050 318 1671. Asian voi
hoitaa myös käymällä Koivukylän terveysasemalla, Karsikkokuja 15, 01360 Vantaa.

VETERAANITUNNUKSEN
OMAAVIEN
VETERAANITUNNUKSEN OMAAVIEN
VETERAANIEN
ASUMISTA
VETERAANIEN KOTONA
KOTONA ASUMISTA
TUKEVAT
PALVELUT
TUKEVAT PALVELUT
1.11.2019 astui voimaan laki, jolla tunnuksen omaavien veteraanien kotona asumista tukevat palvelut saatettiin samalle tasolle kuin sotainvalideilla.
Nämä palvelut ovat Valtiokonttorin rahoittamia ja kaupungin järjestämiä.
Veteraanien em. palvelut perustuvat palvelutarpeen
kartoitukseen
Kartoituksessa selvitetään tarpeet
• kotihoitoon ja tukipalveluihin
• apuvälineisiin
• asumispalveluihin ja laitoshoitoon
• asunnon muutostöihin; kaiteet, kynnykset
• omaishoidontukeen
• kuljetuspalveluun
Veteraani, mikäli palvelustarpeen kartoitusta ei osaltasi

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
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Vantaan sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö vieraili
yhdistyksen itäisen osaston kuukausikokouksessa 7.9. keskustelemassa vantaalaisten
terveystilanteesta yleisesti ja eritoten koronaviruksen aiheuttamasta paineesta lentokentällä. Kuva: Tuula Mahlman

ole tehty, pyydä sitä välittömästi. Ota yhteys Länsi-Vantaalla lähihoitaja Jouni Lamminmäki, puh. 050 312 4538,
Itä-Vantaalla joko edellä mainittu tai lähihoitaja Maarit
Litmanen puh. 050 318 1671.
MUITA PALVELUITA
PALVELUITA
MUITA
Vantaan Sotaveteraanit ry:n muut palvelut tunnuksettomille varsinaisille-, puoliso- ja leskijäsenille.
Suursiivous (ns. kotiapuprojekti). Kaksi (2), á neljä h (4)
suursiivousta vuodessa ilman omakustannusta ja tulorajaa. Sovittava taloudenhoitajan kanssa, puh. 0400 418 083
tai tarjakaarina.nieminen@gmail.com
Taksin käyttöoikeus
Taksia voi käyttää yhdistyksen- ja muihin veteraanitilaisuuksiin. Tämän lisäksi taksia voi käyttää kaikkiin lähialueella järjestettäviin kiinnostaviin tilaisuuksiin. Näistä
on kuitenkin aina sovittava etukäteen osaston puheenjohtajan kanssa. Toivomuksena on että käytettäisiin ryhmien
tai useamman henkilön yhteismatkustamista.

Vantaan seurakuntien vapaaehtoisten Nikkaristien ryhmä
tarjoaa kertaluonteista maksutonta apua kodin pieniin askareisiin, kuten kattolampun tai palovaroittimen pariston
vaihtoon, tai taulun ripustukseen. Soita omaan seurakuntaasi ja kerro missä tarvitset apua.
Puhelinnumerot:
Hakunila 050 309 8775,
Hämeenkylä (ma – pe klo 9 – 14) 09 830 6450,
Korso 050 322 6560,
Rekola 050 329 0361,
Tikkurila (ma, to klo 11 – 13) 044 422 0456,
Vantaankoski 09 830 6426.

TAPAHTUMIA
TAPAHTUMIA
Loppuvuoden kaikki tilaisuudet siis perutaan koronan
vuoksi.
Oletettavaa on, että myös Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin syksyn tapahtumat on kaikki peruttu. Seurataan
tilannetta.

Jäsenistö kyseli ja kommentoi innokkaasti apulaiskaupunginjohtajan uutisia. Etualalla Aino
ja Antti Koskinen, Helvi Horsma ja Raili Paasonen, toisessa rivissä Seppo Kuokkanen, Raimo
Huvila ja Riitta Ahlroth, takana Marjo Koivisto. Kuva: Tuula Mahlman
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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

Annikki Mononen
100 vuotta
18. 9. 2020

Espoon
Sotaveteraanit ry:n
syyskokous 23.11.2020
siirretään
myöhemmäksi
ilmoitettavaan
ajankohtaan.

TALVISODAN PÄÄTTYMISEN
MUISTOTILAISUUDET
lauantaina
maaliskuun 13. päivänä 2021

Suistamolta evakkotielle lähtenyt Annikki
Mononen täytti 100 vuotta Kauklahdessa hoivakodissa 18.9.2020.
Hän toimi sodan aikana ilmavalvontalottana Joensuussa. Sodan jälkeen hän muutti
Ruotsiin, missä toimi Skandinaviska Enskilda
Bankissa eläkkeelle siirtymiseen asti. Suomeen hän palasi eläkepäiviä viettämään.
Espoon Sotaveteraanit ry:n puheenjohtaja
Hannu Viitanen ja valokuvausvastaava Matti
Kaltokari kävivät onnittelemassa päivänsankaria. Kuva Matti Kaltokari.
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LIPUNNOSTO
Klo 9.00
Kulttuurikeskuksen edessä
Puhe
Rovasti Antti Rusama
SEPPELEENLASKU
Klo 10.00
Tuomiokirkon sankarihaudoilla
Tumma asu
TAMMENLEHVÄ JA ISOT KUNNIAMERKIT
TERVETULOA

ESPOON SOTAVETERAANIT RY
Sosiaalijaosto
Espoon Sotaveteraanit ry:n tukimuodot 2020
Korvausanomukset Espoon Sotaveteraanit ry, Ukonvaaja 4, 02130 Espoo.
Tukimuodot ja tukiin oikeutetut
Fysikaalinen avokuntoutus: Lääkärin lähetteellä saadusta avokuntoutuksesta korvataan tunnuksen RS, RP ja
MR omaaville sotaveteraaneille käytettävissä olevan määrärahan sallimissa rajoissa. Itse maksetusta laskusta
tulee selvitä Kelan taksojen mukainen korvaus. Jäännössummasta voi tehdä korvausanomuksen ja postittaa sen
ylempänä annettuun osoitteeseen.
Ilman lääkärin lähetettä saadun avokuntoutuslaskun loppusummasta vähennetään oletettua Kela-korvausta
10 %:ia.
Taksikulujen osittainen korvaus: Tunnuksen omaavat veteraanit voivat saada välttämättömien taksikulujen
osit-taista korvausta kuittia vastaan. Korvausta voi saada esimerkiksi KELA-korvattavien matkojen omavastuuosuudesta.
Lääke- ja sairaalamaksukorvaukset: Tarkoitukseen on varattu määräraha, mikä marras-joulukuussa 2020
jaetaan niiden RS, RP ja MR veteraanijäsenten kesken, joille Kansaneläkelaitos ilmoittaa kirjeellään vuoden
2020 aikana lääkkeistä maksetun omavastuun täyttyneen. Sairaalamaksuja korvataan harkinnan mukaan bruttotulon ollessa enintään 1.500 €/kk.
Merkitkää pankkitilinne numero korvaushakemuksiinne!
Puolisojäsenet (PJ): saavat 4 kpl/vuosi 50 €:n arvoisia maksusitoumuksia käytettäväksi jalkahoitoihin tai
hierontoihin.
Puolisoleskijäsenet (PLJ): saavat 10 kpl/vuosi 50 €:n arvoisia maksusitoumuksia käytettäväksi oman harkintansa mukaan siivouspalveluun, jalkahoitoihin tai hierontoihin.
Tilaukset: Kristiina Haukilahti puh. (09) 452 5721, ma –to klo 9.00 – 14.00.
Lue ja säilytä maksusitoumusten käyttöohjeet!

Espoon kaupungin palvelut, tunnuksen omaaville sotaveteraaneille 2020
Huomioithan, että näitä palveluja koskevia kysymyksiä ei hoideta yhdistyksen kautta!
Seniorineuvonta ja palveluohjaus, veteraanipalvelut, PL 2308, 02070 ESPOON KAUPUNKI
puh. (09) 8164 2380, ma–to klo 9.00–15.00
Kuntoutushakemus ja lisätietoja: http://www.espoo.fi/fi-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.
Kotihoitopalvelut: Rintamaveteraanien kuntoutuksesta annettu laki muuttui 1.11.2019. Palveluiden
saaminen edellyttää palvelutarpeen kartoitusta. Lisätietoja arkisin puh. (09) 816 33 333 klo 9.00 – 15.00 tai
piirin sosiaalineuvoja Anni Grundström puh. 040 822 3998.
Muista merkitä veteraanipalveluun lähetettäviin alkuperäisiin kuitteihin nimesi, osoitteesi ja pankkitilisi numero. Määräpäivä hakemusten ja kuluvan vuoden kuittien (jalkahoito ja silmälasit) palauttamisessa on
31.12.2020.
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Turvallista
asumista
Attendo-kodit tarjoavat turvallista ja
kodikasta asumista sekä huolenpitoa ja
yhteistä tekemistä. Kotimme sopivat niin
ympärivuorokautista hoivaa kuin kevyempää
apua tarvitsevalle ikäihmiselle. Tarjoamme
myös lyhytaikaista asumista esimerkiksi
omaishoitajan loman ajaksi.

Tutustu tarkemmin ja kysy meiltä lisää:
attendo.fi/palvelut-ikaihmisille

Hoivaa sinua
kuunnellen

käpyrinne
Hyvä mieli –
Sydämellinen palvelu
Käpyrinteen palvelutalo Käpylässä tarjoaa
turvallisen kodin palveluineen 60 ikään
tyneelle ihmiselle. Tarjoamme mahdolli
suuksien mukaan myös lyhytaikaisasumista
esim. putkiremonttien ajaksi. Autamme
myös mielellämme omaishoitajia heidän
vapaapäiviensä aikana hoivaamalla ja huo
lehtimalla heidän omaishoidettavistaan.
Tarjoamme asumispalvelujen lisäksi fysiotera
piapalveluja, joita toteuttavat rautaiset ammattilaisemme Sari ja Päivi. Fysioterapiapalveluja on
mahdollisuus saada myös kotikäynteinä.
Käpyrinteen palvelutalolla järjestetään monipuolista
ryhmätoimintaa ja kaikille avoimia tapahtumia. Osallistumme mielellämme erilaisiin projekteihin, joten
jos Sinulla on idea, ota yhteyttä!
Olemme olleet jo yli 80 vuoden ajan kehittämässä ja
tarjoamassa mielekästä arkea ikääntyville ihmisille
eri hankkeiden kautta. Sinäkin olet tervetullut mukaan osallistumaan hyvinvointia tukevaan toimintaan
joko asukkaana, asiakkaana, jäsenenä, työntekijänä,
yhteistyökumppanina tai vaikkapa vapaaehtoisena!
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SoiTTele, niin
juTellAAn liSää!
Puh. 040 017 3031 / Erja Vanhanen | erja.vanhanen@kapyrinne.fi
Puh. 044 550 5572 / Minna Kiviaho | minna.kiviaho@kapyrinne.fi

www.kapyrinne.fi
Ilmattarentie 2, 00610 Helsinki

Keräyslupa: Rahankeräyslupa RA/2019/120, myönnetty 7.2.2019, Poliisihallitus. Voimassa 1.6.2019–
31.5.2021 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Lahjoitukset käytetään vuosien
2020–2021 aikana kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten auttamiseksi.

Sodat veivät lukemattomilta
nuorilta tulevaisuuden.
Nyt nuorten tulevaisuutta
varjostaa uusi uhka.
60 000 nuorta on vaarassa syrjäytyä. Lahjoita
ja auta. Ansiostasi nuori saa valmennusta
opiskelu- ja työelämään siirtymiseen.
Lahjoita keräystilille: FI85 2065 1800 1084 62
tai lähetä tekstiviesti TOIVO numeroon 16499
(lahjoitus 20 euroa).
Kiitos avustasi.

Mikromafia

”Tällaista linjaa ei oo aiemmin ollut…
kyllä tää puhelu virkisti!”
Vanhustyön keskusliiton Vahvikelinja tarjoaa virkistävää tekemistä. Voit ratkoa aivopähkinöitä, visailla, muistella mukavia tai jumpata. Valitset itse puhelun sisällön.
SOITA ma, ti ja su klo 13–15
www.vtkl.fi/vahvikelinja

JOUNI KARENIUS

TYÖNJOHTAJA
JOUNI
KARENIUS

TYÖNJOHTAJA

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

Laippatie 9, 00880 Helsinki
info@helkar.fi

Veteraanikävely

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

Gsm. 050 570 6533
jouni.karenius@helkar.fi

Helsingin Rauhanturvaajat järjestävät yhdessä
Oulunkylän kuntoutussairaalan kanssa
perjantaina 21.9. klo 13.00-14.30

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

AUS-Sähkö Oy

Kirvestie 29, 00760 Helsinki
Puh. 0400-502 498

LOT TA
SVÄRD
SÄÄTIÖ

LOTTAMUSEO
KUNTOUTUSTA
VUOKRA-ASUNTOJA

Stella tuottaa henkilökohtaista apua ja
kotihoidon palveluita Uudenmaan alueella.
AVUSTUSTOIMINTAA
Lisätietoja sinulle antaa:
Tiiminvetäjä Sami Latvakangas
050 560 9643
Palveluvastaava Heidi Boman
040 160 4743
www.lottasaatio.fi
www.lottamuseo.fi

Elää tätä päivää,
ajan hengessä.
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PÄHKINÖIDEN
RATKAISUA

Vänrikki Mielosen probleema

Syksyn saapuessa, minulla on ollut hyvää
aikaa järjestellä taas valokuva-arkistojani.
Käteeni jäi kuva, jonka tapahtumaa ja vuotta en saanut palautettua mieleeni.
Hyvät veteraanisisaret ja -veljet. Osaatteko
Te auttaa minua; mistä tapahtumasta ja milloin kuva on otettu?


 


 

Vastaukset

Lähetä ratkaisusi tämän numeron tehtäviin piirin toimistoon 20.1.2021 mennessä,
osoitteella Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri, Mannerheimintie 93 A, 00270 Helsinki. Arvomme oikein vastanneiden kesken lahjakortit.

Voittajat

Onnetar suosi lehdessä 2/2020 olleiden
pähkinöiden osalta; Sudokussa Heikki
Sandbergia ja Mielosen osalta Eva Vahvaselkää. Kuvan liput olivat; vihreäpohjainen
Itä-Karjalan ja keltapohjainen Inkerin lippu. Onnittelemme voittajia.
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Kuntoutuksen osaamiskeskus Helsingissä

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

KIITOKSIA VETERAANIT

puh. 09 752 712
www.okks.fi

Käskynhaltijantie 5
00640 Helsinki

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

Työpajakatu
Työpajakatu2,2,00580
00580Helsinki.
Helsinki.Puh.
Puh.761
761 470,
470, 773
773 6868
6868

Joustavaa painopalvelua
HELSINGIN SEUDUN SOTAVETERAANI

- nopeasti ja edullisesti!
Julkaisija Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry,
Painotalo Trinket Oy Hyttitie 4 B, 00700 Helsinki | Puh. (09) 350 90 700 | www.trinket.ﬁ
www.sotaveteraanipiirihelsinki.fi,
facebook.com/hssvp
• Vastaava toimittaja:
Rauno Loukkola, puh. 050 441 4703
toiminnanjohtaja.hssvp@kolumbus.fi
Sv Oy
KuolleetVacuumservice
ja osoitteenmuutokset
Kutomotie
18,
00380
Helsinki
ilmoitettava piirisihteerille
Puh.
09
7745
530
puh. 050 441 4704 tai
info@vacuumservice.ﬁ
piirisihteeri.hssvp@kolumbus.fi
• Toimitus:
Mannerheimintie 93 A, 00270 Helsinki
• Pankkiyhteys:
IBAN FI81 1238 3000 2272 37

• Ilmoitusmyynti:
Isto Valkeapää, puh. 044 722 5926
isto.valkeapaa@sotaveteraaniliitto.fi
Mikromaﬁ
a
• Taitto ja sivunvalmistus:
Studio Jussi
Ronkainen
Kalevankatu
42,00180
Helsinki
puh. 0400 600 713 • studio.jussi@jussir.pp.fi
Puh. 010 8326 486
• Paino: Newprint Oy,
Raisio
www.mikromaﬁ
a.ﬁ
• Lehden ilmestyminen 2021:
nro 1 viikko 7 (aineisto 22.1. mennessä)
nro 2 viikko 20 (aineisto 23.4. mennessä)
nro 3 viikko 37 (aineisto 20.8. mennessä)
nro 4 viikko 47 (aineisto 29.10. mennessä)

Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina.

ISSN 1237-3583 painettu • ISSN 2341-6955 verkkojulkaisu
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