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Seniorisänky - ykkösluokan makuupaikka
Moottoroidun seniorisängyn korkeutta ja asentoa
voi säätää helposti nappia painamalla esimerkiksi
istuma- tai lukuasentoon.
Turvallista nukkumista
Helppokäyttöinen sänky auttaa sängystä
nousemiseen ja sieltä kipuamiseen. Se turvaa
kunnon yöunet, päivätorkut ja huilaushetket.
Hyödynnä
veteraanien ja
puolisoiden kotona
asumista edistäviin
palveluihin
myönnettävää
tukea.

Seniorisänky ylläpitää toimintakykyä
Modux- ja ScanAfia XHS -sängyt edistävät ja
ylläpitävät seniorin toimintakykyä. Esimerkiksi
TV:n katselu tai lukeminen onnistuu mainiosti
sängyn istuma- tai lukuasennossa.
Tarkemmat hinnat ja lisätiedot: www.seniorikalusteet.fi

Lojer Oy | puh. 010 830 6785 | myynti@lojer.com | www.lojer.com
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Itsenäisyyspäivän kansalaisjuhla
Helsingin yliopistolla maanantaina 6.12.2021
Itsenäisyyspäivänä järjestetään perinteinen kansalaisjuhla Helsingin
yliopiston suuressa juhlasalissa (Aleksanterinkatu 5) klo 13.30 – 14.30
Musiikkia • Puolustusvoimien varusmiessoittokunta
Tervehdyssanat • Helsingin Reserviupseeripiirin
puheenjohtaja Matti Riikonen

Musiikkia • Puolustusvoimien varusmiessoittokunta
Juhlapuhe • Uudenmaan aluetoimiston päällikkö
everstiluutnantti Vesa Sundqvist
Elokuva • Taistelukenttä 2020
Päätössanat • Nuori reserviupseeri
Maamme • Soittokunta ja yleisö
Tumma puku ja suuret kunniamerkit
Vapaa pääsy
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Kansikuva:
Sunnuntaina 10.10.2021 Helsingin Tuomiokirkon Lotta Svärd
100-juhlamessussa ”Rakkautta
yli sukupovien” 8-vuotias Emma
Nurminen luki raamatun tekstiä.
Kuva Studio Kylänpää.

Toinen vuosi on päättymässä korona -pandemian uhatessa ihmisten terveyttä,
elämää ja yhteiskunnan eri toimintoja. Toisaalta on jo totuttu koronatilanteiden vaihtumiseen, toisaalta taasen jopa tuskastuttu ja kyseenalaistettu eri
rajoitustoimenpiteiden tarpeellisuus ja vaikutus koronan leviämiseen.
Tällä hetkellä näyttää siltä, että keinoa koronaviruksen pysäyttämiseen ei
ole vielä löydetty. Rokote näyttää antavan suojaa koronan vaikeimpia muotoja vastaan. Ihmisten oma käyttäytyminen ja terveysturvallisuuden huomioiminen riittävästi on keskeistä.
Sotaveteraanitoiminnassa on vuoden aikana keskitytty perustyöhön - veteraanien, puolisoiden ja leskien edunvalvontaan ja tukityöhön. Veteraanitapahtumien järjestäminen on ollut haasteellista. Onneksi loppuvuodesta tilanne on parantunut rokotteiden myötä.
Samanaikaisesti on valmisteltu sekä liitto- että piiri- ja yhdistystasolla perinneaikaan siirtymistä. Liittotasolla käydään keskustelua yhteisymmärryksen löytymiseksi perinneaikaan siirtymisen käytännön järjestelyiden yksityiskohdista. Liittojen yhteinen tavoitetilahan on jo julkaistu vuonna 2019.
Samanaikaisesti sotaveteraaniliiton piirejä ja yhdistyksiä on tuettu tuottamalla ohjeistusta kentälle muun muassa sääntömuutosten toteuttamisesta.
Vuoden 2021 aikana lähes 10 sotaveteraanipiirissä on perustettu alueelliset
perinneyhdistykset. Toiminnan vetovastuu sekä tukitoiminnasta että perinnetyöstä on siirtymässä uusille yhdistyksille. Kentällä on myös kartoitettu laajasti eri toimijoiden osallistumishalukkuutta uuteen perinnetyöhön.
Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirissä ja sen kahdessa itsenäisessä sotaveteraaniyhdistyksessä Espoossa ja Vantaalla on löydetty siirtymisen askelmerkeistä yhteisymmärrys vuosien 2020 –21 aikana. Yhteisenä tavoitteena on
aloittaa vuoden 2023 alussa pääkaupunkiseudulla alueellinen Sotien 1939 –
45 Pääkaupunkiseudun Perinneyhdistyksen toiminta.
Vuoden 2022 kuluessa hyväksytään perustettavan Perinneyhdistyksen
säännöt ja valitaan henkilöt perinnetoiminnan toimielimiin – perustettavan
yhdistyksen hallitukseen ja perinnetoimikuntiin.
Muodostettava perinneyhdistys vastaa sotaveteraanien, leskien ja puolisoiden tukityöstä samalla tavalla kuin sotaveteraanityössä on tehty, mikä on
perinneyhdistyksen toiminnan aloittamisessa keskeisin sanomana.
Perinnetoiminnassa pyritään voimia yhdistämällä samaan lisää vaikuttavuutta lisääntyvän yhteistyön kautta. Perinnetoiminnassa keskeistä on perinteiden paikallisuus ja paikallisten perinnetyön toteuttajien arvostaminen.
Uskon, että vuoden 2022 kuluessa saamme rakennettua yhteisen perinnetyön organisaation ja kannustettua kaikki nykyiset sotaveteraanitoiminnassa
mukana olleet jatkamaan yhteistä, arvokasta työtämme. Kaikki uudet toimijat
toivotamme tervetulleeksi perinnetyöhön.
Toivotan myös Suomen Sotaveteraaniliiton Ruotsin piirin purettua yhdistyksensä kaikki sen jäsenet tervetulleiksi Helsingin Seudun sotaveteraanipiiriin.
Kiitän kaikkia sotaveteraanityössä mukana olleita vuoden 2021 aikana tehdystä työstä ja toivotan kaikille koronaturvallista joulun odotusta!
Pertti Laatikainen
Puheenjohtaja
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Piirissä tapahtunutta

Koronarajoitukset mahdollistavat taas illanviettojen järjestämisen. Lokakuun illanviettoon oli
saatu vieraaksi kovasti toivottu ja odotettu taiteilija musiikkineuvos Seppo Hovi. Marraskuun
illanvietossa saimme nauttia Etelä-Suomen Maanpuolustussoittokunnan konsertista.
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Syyskuun 21. päivänä purseeri Kalevi Rönnqvistin johdolla ja Uudenmaan aluetoimiston tuella
järjestettiin Vihdin uudessa liikuntahallissa rosvopaistitapahtuma. Paikalle oli saapunut runsaat 300 veteraania, puolisota ja leskeä avustajineen.
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Vanavedessä – työtä
Suomen-poikien hyväksi ja
heidän tarinoidensa
tunnetuksi tekemiseksi!

Viktor satamassa vastassa Taimia ja Arvoa.

Oulun poliisilaitoksen vanhempana konstaapelina
Sotkamossa toimiva Taimi
Komulainen teki veljensä
kanssa harvinaisen pitkän
soutumatkan. Poliisisisarukset
soutivat nimittäin Suomenlahden yli Helsingistä Tallinnaan.
Matkaa kertyi 84 kilometriä.
Soutuun liittyi vahvaa symboliikkaa

Sisko ja sen veli. Oli virolaisia nuoria miehiä, jotka tekivät Saksan miehityksen aikana vuosina 1942–1943
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Taimi

vaarallisen Suomenlahden ylityksen
tullakseen jatkosotaan vapaaehtoisina Suomen avuksi. Oli sodanaikaiset
kirjeet, jotka löytyivät hiljattain talon
rakennustyön yhteydessä. Oli Taimi,
joka syntyi ja työskenteli NeuvostoVirossa ja muutettuaan Suomeen sai
kuulla ryssittelyä, vaikka on juuriltaan inkerinsuomalainen. Oli perhe,
joka vietti vuonna 2017 yhteistä joulua ensimmäistä kertaa 28 vuoteen.
Oli sisarukset, joista toinen päätyi
poliisiksi Suomeen ja toinen Viroon.
Oli naapurivaltiot, jotka juhlistivat
100-vuotista taivaltaan. Oli Tatjana
Jaanson, joka vuonna 2016 souti ensimmäisenä naisena Tallinnasta Hel-

sinkiin. Oli enneuni, joka ei jättänyt
rauhaan.
Nämä kaikki tarinat kohtaavat
8. 8. 2018, kun sisarukset Taimi ja
Arvo soutivat Helsingistä Tallinnaan.
He tekevät sen Suomen ja Viron sekä
Suomen-poikien kunniaksi. Go Taimi
ja Arvo!

Perillä Tallinnassa

Liikuttavin hetki saavuttuamme Piritan satamaan oli se, kun vastaanottajien joukossa oli tuolloin 94-vuotias
Suomen-poika Viktor Preiman. Silloin tapasin hänet ensimmäisen kerran ja luovutin hänelle symbolisen
1.500 euron shekin. Rahat siirrettiin
Suomen-poikien perinneyhdistyksen
tilille, josta ne jaettiin joululahjana
kaikille Virossa asuville Suomen-pojille ja heidän leskilleen.
Mieltä lämmittävää oli, että juuri
Viktor oli tullut meitä vastaan. Hän
oli ollut itse kova urheilumies – melonnan ja hiihdon valmentaja. Uskomattoman sitkeä sissi. Virkeä ja
urheilullinen Viktor oli odottanut
meitä useita tunteja auringon paahteessa. Jutustelustamme ei tahtonut tulla loppua. Niinpä hän kutsui
meidät kotiinsa vierailulle. Sovimme tapaamisen seuraavalle päivälle.
Viktorin luona vieraillessa minulle
kirkastui ajatus, että haluan dokumentoida soututapahtumamme tavalla, että se tekee kunniaa myös
Suomen-poikien kohtaloille. Näin
syntyi ajatus dokumenttielokuvasta ”Vanavedessä/Kiiluvees”, joka on
tällä hetkellä työn alla.

Viktor nuorena sotilaana.
osallistui nuorena vuosina 1941 –1942
paikallisen Suojeluskunnan (Omakaitse) toimintaan. Narvan 2. luokan
lukion hän lopetti 1943.

Viktor jatkosodassa

Viktor lähti loppuvuodesta 1943 Suomeen muutaman kaverinsa kanssa kalastajaveneellä. Matkan aikana vene
oli haaksirikkoutunut ja moottori oli
sammunut. Veneen ohjaajat saivat
kuitenkin veneen kuntoon ja nuorukaiset pääsivät Suomeen. Suomen
armeijaan Viktor liittyi 16.12.1943.

Koulutus alkoi Taavetin koulutuskeskuksessa ja jatkui 8.2.1944 perustetussa virolaisten omassa rykmentissä
(JR 200). Viktor osallistui rykmentin
mukana raskaisiin torjuntataisteluihin
Viipurinlahdella ja Vuoksilla.
Kysyin Viktorilta mitä hän koki
Suomessa kaikista vaikeimmaksi.
Viktor vastasi, että ylipäätänsä äidin
jättäminen vaikeana aikana oli raskasta. Viipurinlahdella häntä kohtasi
vaara, joka palaa vieläkin usein uniin.
Hän oli yhdessä toisen rakvereläisen
nuorukaisen kanssa komennettu hakemaan ruokaa pellon laidassa olevasta
ruokaparakista. He olivat menneet
pellon poikki ja päässeet melkein parakin viereen, kun venäläinen pommikone lensi yli ja tulitti. Parakki räjähti. Molemmat nuorukaiset selvisivät.
Aseveli oli silloin todennut, ettei luoti
ollut tehty häntä varten. Viktor oli ajatellut tilanteesta, että äidin käsi suojeli häntä. Myöhemmin vuonna 1944
kaveri oli ampunut itsensä. Kuula oli
häntä varten olemassa. Sitä Viktor
muisteli surullisena.

Takaisin Viroon ja metsäveljeksi

Takaisin Viroon Neuvostoliittoa vastaan sotimaan Viktor palasi muiden
Suomen-poikien mukana 19.08.1944

Suomen pojat

Nämä miehenalut valitsivat vuosina
1941–1944 Saksan ja Neuvostoliiton
miehitysarmeijoiden sijasta Suomen
armeijan. He valitsivat ”kolmannen
tien” – millä nimellä liikettä on kutsunut virolainen runoilija, itsekin
Suomen-poika Ain Kaalep. Suomenpojat itse katsoivat, että he hyvittivät
teoillaan suomalaisille Viron vapaussodassa saamansa tuen. Suomenlahti
ylitettiin valtaosin vanhoilla hatarilla
kalastajaveneillä. Näin myös Viktor
Preiman.
Sotamies Preiman on syntynyt
27.04.1924 Narvan kaupungissa. Hän Viktorille luovutettiin 1500,00 euron shekki.
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Vuosina 1954–1959 Preiman työskenteli hiihtovalmentajana Spartakin
urheiluseurassa ja 1959–1968 soutuvalmentajana Dynamon ja Kalevin
suurseuroissa. Viktor toimi vuoteen
1990 asti hiihdon- ja melonnan tuomarina. Hän itse piti erityisesti melonnasta.
– Melonta on hauskaa, jos on hyvää
sää. Kilometrit eivät merkitse silloin
mitään. Näin Viktor totesi meille ottaessaan meidät vastaan Piritan laiturilla.

Tapaamiset Viktorin kanssa

Viktorin kanssa 10.10.2021 ”Veljeä ei jätetä!”
”pelastushallituksen” pääministeri
Jüri Uluotsin kutsusta. Hän osallistui Kehran koulutusleirille. Viktor
jatkoi reilun seitsemän vuoden ajan
sissisotaa Metsäveljenä. Vuonna
1951 hän tuli pois metsästä ja eli
valeidentiteetin (Vello Lumiste) turvin useita vuosia. Viktor kertoi, että
perhe jäi perustamatta, koska hän ei
löytänyt enää sitä tyttöä, johon oli
ollut ihastunut.
Metsäveljeydestä Viktor muistaa ainaisen nälän. Hän kertoi, että
usein metsäveljet kokoontuivat yhteen, mutta jokainen kuitenkin palasi
yöksi johonkin ”kotiinsa”, johonkin
suojaan. Viktor eli metsässä minimoidakseen kiinnijäämisriskin. Hän
muisteli tapausta, jossa miehet olivat
kokoontuneet metsään pontikan polttopaikalle ryyppäämään. Viktor sattui
muina miehinä myös paikalle. Pikkupäissään miehet olivat tarjonneet
myös Viktorille ryyppyä. Viktor oli
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kastellut vain huuliaan toiveella, että
saisi purtavaa ryypyn päälle.

Viktorin urheilusaavutukset

Viktorin esitteli mielellään urheilusaavutuksiaan ennen ja jälkeen sotien. Hän oli saavutuksistaan ylpeä,
mutta myös hieman katkera, sillä hän
ei voinut matkata valmennettaviansa
kanssa kisamatkoille Viron rajojen
ulkopuolelle. ”Koska oli mennyt luottamus! Sen siitä, kun oli taistellut väärällä puolella”, Viktor totesi.
Metsäveljeyden jälkeen Viktorista
tuli huippu-urheilija ja valmentaja. Hän
opiskeli Lesgaftin fyysisen kasvatuksen
instituutissa Leningradissa. Vuosina
1954–1956 hän voitti useita mitaleita
Viron mestaruuskisoissa. Vuonna 1955
hän voitti 30 km:n ampumahiihdon
Viron mestaruuskilpailuissa Spartakin
joukkueen jäsenenä pronssia. Melonnassa Viktor saavuttu myös useita mitaleita Viron mestaruuskilpailuissa.

Olen tavannut Viktoria useita kertoja Viron reissuillani. Hän asuu yksin
hissittömän kerrostalon neljännessä
kerroksessa. Kotipalveluita ei ole.
Vielä ennen koronapandemiaa Viktor
liikkui keppiinsä nojaten ketterästi
rappuset ylös ja alas. Pandemian aikana en ole tohtinut Viktoria tavata.
Rokotusten ja koronatestien turvin olen
uskaltautunut häntä taas tavata. Pitkän
tauon jälkeen, vierailullani hän kertoi,
ettei ole pariin vuoteen ulkona pistäytynyt. Kunto on heikentynyt paljon.
Hänen edessä pöydällä on kuva veljestä. Hän sanoi hiljaisella äänellä,
että kyseessä on hänelle tärkein ihminen, joka poistui keskuudestamme
reilu vuosi sitten. Se oli Viktorille
kova paikka. ”Veli vei puolet minusta
mukaan”, Viktor totesi.
Hän sanoi olevansa häntä 7 vuotta nuoremmalle veljelleen elämänsä
velkaa. Koska veli jäi kotiin huolehtimaan äidistä ja kodista, kun hän lähti
Suomeen. Viktorin oman kertoman
mukaan sota ja sen jälkeinen elämä on
vaikuttanut niin, että hänelle ei koskaan tullut omaa perhettä. Se surettaa.
Hän on kuitenkin kiitollinen veljensä
pojalle, Svenille, joka päivittäin käy
häntä hoivaamassa ja huolehtii hänen
tarpeistaan.
Vierailullani 10.10.2021 vein Viktorille karpaloita Kuhmosta. Siitä hän
ilahtui kovasti ja muisteli veteraanihiihtokisoja Kuhmossa 1993, josta oli
saanut myös mitalin. Hän muistelee
rakkaudella Suomessa vietettyjä aikoja
niin sodan aikana kuin sen jälkeen. Hän
lähettää terveisiä suomalaisille, jotka
ovat häntä tukeneet ja muistaneet.
Taimi Komulainen
Vanhempi konstaapeli

Ikuisesti uudet ovat sanat: ”Enkeli taivaan lausui näin”. Ne kaikuivat etulinjan
korsussa jouluaattona 1943 Latvalan kylässä

Isäni oli sotaveteraani. Hän taisteli
toisen maailmansodan aikaan Saksan armeijan riveissä vajaan vuoden.
Isäni koki tiukimman paikan sodan
tiimellyksessä Pietarin lähistöllä jouluna 1943, jolloin sillan ylittämisen
jälkeen silta räjäytettiin välittömästi.
Kymmenen sekunnin myöhästyminen
sillan ylityksessä olisi johtanut maallisen elämän päättymiseen. Sekunnit
olivat isäni puolella ja hän sai armon
aikaa kuusikymmentä viisi vuotta.
Isäni puhui niistä tapahtumista innolla varsinkin elämän illassa ja sanoi tapahtunutta joulun ihmeeksi.
Jumalan pojan syntymää ihmislapsena tähän maailmaan on toisinaan
pidetty maailman historian kaikkein
suurimpana ihmeenä. Yritin eräänä iltana luetella itselleni sekä koko
maailman suurimpia ihmeitä että yksittäisen ihmisen – sinun ja minun
– elämämme mahdollisia suurimpia
ihmeitä. Tein tällaiset johtopäätökset.
Maailman suurimmat ihmeet ovat: Jumalan syntyminen maailmaan ihmiseksi, Jumalan pojan ylösnousemus,
ihmisen kyky tutkia teknisillä laitteilla
valovuosien päässä olevaa avaruutta,
äänen ja kuvan reaaliaikainen välittyminen ihmiseltä toiselle satojentuhansien kilometrien päästä, ihmisen kyky
luoda suurenmoisia taide-elämyksiä
ja yli-inhimilliset urheilusuoritukset.

Yksittäisen ihmisen elämän suurimpia ihmeitä ovat puolestaan: elämän merkityksellisyyden ja mielekkyyden tajuaminen, näennäisesti
yhteen sopimattomien elämän palasten yhteen nivoutuminen erittäin tarkan aikataulun myötä, varjeltuminen
kohtalokkailta onnettomuuksilta ja
molemminpuolinen väkevä rakkaus.
En tiedä pitäisikö Jumala näitä minun ajatuksia ihmeistä ihmeellisinä
– mitä hän ylipäätään pitäisi ihmeenä
ja mikä tässä maailmassa on niin tavoittamattoman poikkeuksellista, että
me kaikki voisimme pitää jotakin valtavana ihmeenä.
Maailma kaikkine tapahtumineen
on yleensä äärimmäisen tavallista,
säännönmukaista ja rutiininomaista.
Säännöllisyys on hyvä asia, sillä se
antaa ihmiselle turvan ja rauhan tunteen. Elämän toistuvat kuviot saavat
pelon ja paniikin kaikkoamaan. Loputon toisto näivettää puolestaan ihmisen mielen. Herää kaipuu elämää
elävöittävästä ihmeestä, jonka runoilija kiteyttää seuraavasti: Kunpa voisin olla yhtä tuon viivan kanssa, jossa
taivas ja meri yhtyvät.
Joulun ihme tiivistyy Jeesuksen
syntymän aikaan siihen, kun enkeli kohtasi paimenet ja ilmoitti heille
kohtalokkaan kauniit sanat: Teille on
tänään Daavidin kaupungissa synty-

nyt Vapahtaja. Missä me voimme tänään kokea moisen ihmeen, sillä enkeleitä näkyy harvemmin Helsingin
keskustassa eikä Vapahtaja kulje Oulunkylän kaduilla kuten 2000 vuotta
sitten Juudeassa.
Uskon, että Jumalan ja ihmisen
kohtaaminen on edelleen maailman
suurin ihme, eikä siihen tarvita enää
Betlehemin syntymää. Kun Jeesus
Kristus koskettaa koronan vaivaamaa
potilasta teho-osastolla ja lahjoittaa hänelle neljän päivän sijasta 40
vuotta, se on suuri joulun ihme. Kun
Jumala johdattaa kaksi vuosikausia
välirikosta kärsinyttä veljeä kadulla
yhteen, se on suuri joulun ihme. Kun
elämässään lähes kaiken tärkeimmän
vääryydellä menettänyt ihminen saa
sisimmässään katkeruuden tilalle anteeksiantamisen lahjan, se on suuri
joulun ihme. Räjäytetyn sillan juuri
ylittänyt isälleni luettiin jouluna 1943
nämä sanat henkilökohtaisella tasolla:
Tänään on Sinulle Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja.
Vapahtaja ei ole tänäänkään sinua
kaukana. Hän on ihmeiden Jumala
tässä sääntöjen vallitsemassa maailmassa ja hän on lähellä. Toivon sydämestäni, että sinä voisit kokea joulun
ihmeen elämässäsi henkilökohtaisella
tasolla.
Raivo Savik seurakuntapastori
Oulunkylän seurakunta

Oulunkylän seurakunnan seurakuntapastori Raivo Savik on odotettu
vieras Oulunkylän sotaveteraanitalon
tiistaikerhossa. Lokakuun tapaamisessa saimme nauttia myös hänen
musisointiaan.
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VETERAANIPERINNE

Helsingin Rauhanturvaajat ry –
Piirin ja veteraanien vankkumaton tuki

Kuva Kirsti Kujanpää
Helsingin Rauhanturvaajien ja piirin välinen tiivis yhteistyö käynnistyi 1990-luvun puolivälissä,
Rauhanturvaajien liityttyä piirin kannattajayhdistykseksi. Kuva 1990-luvun puolivälistä Oulunkylän Kuntoutuskeskuksen alueella järjestetystä rosvopaistitapahtumasta.
Helsingin Rauhanturvaajat ry on yksi
Suomen Rauhanturvaajaliiton 32 jäsenyhdistyksestä, ja tukee toiminnallaan Suomen Rauhanturvaajaliittoa
(SRTL) sen tavoitteissa.
Yhdistyksen
perustamiskokous pidettiin Katajanokan kasinolla
22.1.1969, jolloin nimeksi tuli Helsingin Sinibaretit. Nimen vaihto tuli
ajankohtaiseksi 1990-luvulla nykyiseen muotoonsa, kun rauhanturvaoperaatioiden toimijoiksi tulivat muutkin
tahot kuin YK, ja barettien väriksi
muu kuin YK:n sininen. Helsingin
Rauhanturvaajat ry vietti 50-vuotisjuhlaa vuonna 2019. Yhdistys on
Rauhanturvaajaliiton suurin jäsenyhdistys. Jäsenmäärä on pysytellyt viimeisten vuosien noin 600 jäsenessä.
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Pidämme huolta jäsenistämme

Jäsenhuolto on keskeinen toimintamuoto. Uusien jäsenten rekrytointi
ja mukaan ottaminen on tärkeätä yhdistysten jatkuvuuden kannalta. Olemassa olevat jäsenet ovat kantava
voima, ja heitä haluamme huomioida
mm. tukemalla heidän terveyttään ja
hyvinvointiaan paitsi omilla tapahtumillamme, niin myös liiton loma – ja
kuntoutuspalveluin. Nuoria jäseniä
aktivoidaan maanpuolustustyöhön,
ammuntaan ja kriisinhallinnan koulutusohjelman mukaisiin tehtäviin kouluttajina tai tukihenkilöinä.
Suomen Rauhanturvaajaliiton ja
myös Helsingin Rauhanturvaajien
keskeinen ja tärkein toimintamuoto
on vertais- ja veteraanituki. Py-

rimme kehittämään oman paikallisyhdistyksemme vertaistukitoimintaa
järjestämällä vertaistukikoulutusta ja
-tilaisuuksia jäsenillemme sekä hankkimaan uusia jäseniä mukaan tähän
työhön. Toiminnasta vastaa yhdistyksen vertaistukivastaava yhdessä tiiminsä kanssa liiton palveluvastaavan
tukemana. Osa jäsenistämme tekee
vapaaehtoistyötä osallistumalla rauhanturvaajille, heidän läheisilleen ja
myös sotiemme veteraaneille tarkoitettuun 24/7 toimivaan puhelinpäivystykseen.
Suomen Rauhanturvaajaliitto edustaa Maailman Veteraanijärjestössä
kaikkia sotiemme veteraaneja heidän
pyynnöstään. Vuonna 2009 tehdyn
päätöksen taustalla on veteraanisuku-

polven toive, että Suomen Rauhanturvaajaliitto jatkaa heidän perintöään
ja edustaa heitä arvojensa mukaisesti
maailmanlaajuisessa organisaatiossa.
Liitolle tämä on suuri kunnianosoitus työstämme sotiemme veteraanien
hyväksi. Liitto osallistuu myös Tammenlehvän perinneliiton työskentelyyn. Helsingin Rauhanturvaajat
tukevat tätä toimintaa mahdollisuuksiensa mukaisesti.

Sotiemme veteraanien tukeminen on kunnia-asiamme

Sotiemme veteraanien tuki on kunnia-asiamme. Helsingin rauhanturvaajat ovat 1990-luvulta lähtien tehneet yhteistyötä mm. Oulunkylän
kuntoutuskeskuksen kanssa, ja avustaneet eri veteraanitapahtumissa. Yksittäiset rauhanturvaajat ovat tavanneet veteraaneja ja toimineet heille
eräänlaisina kummeina. Suomi 100

-juhlavuonna yhdistyksen jäseniä vieraili veteraanien kotona luovuttamassa presidentti Sauli Niinistön ja rouva
Jenni Haukion kunniakirjan. Lähivuosina olemme käynnistäneet YK:n
rauhanpäivän vuosittaisia kävelytapahtumia ulkoillaksemme erityisesti
sotiemme veteraanien kanssa.
Yhdistys osallistuu sotaveteraanien
ja lottien siunaustilaisuuksiin pyydettäessä. Avustamme myös valtakunnallisissa tapahtumissa, kuten yksittäisten veteraanien avustustehtävissä
esimerkkinä:
• Talvisodan syttymisen ja päättymisen vuosipäivänä 30.11. / 13.3.
• Kansallisen veteraanipäivän juhlallisuudet 27.4.
• Kaatuneiden muistopäivän tilaisuudet (toukokuun kolmas sunnuntai)
• Sotaveteraaniliiton liittopäivän tilaisuuden järjestelyt

Jatkamme ja kehitämme yhteistyötä pääkaupunkiseudun veteraaniyhdistysten sekä kaupunkien veteraaniasioista vastaavien tahojen kanssa
sekä tarjoamme apua resurssiemme
puitteissa.
Valtakunnallinen painopiste tulee
olemaan perinnetyössä ja sen vaalimisessa. Perinnetyöryhmässä on mukana kaksi yhdistyksemme jäsentä
ja lisäksi yksi jäsen on mukana Uudenmaan perinneyhdistyksen toiminnassa. Toimimme edelleen Helsingin
Sotaveteraanipiirin kannatusjäsenenä.
Helsingin Rauhanturvaajissa asiaa
hoitaa veteraanitukitiimi.
Kirsti Kujanpää
Puheenjohtaja,
Helsingin Rauhanturvaajat ry
Varapuheenjohtaja,
verstaistukivastaava,
Suomen Rauhanturvaajaliitto ry

Viimevuosina enenevässä määrin Helsingin Rauhanturvaajat ovat saattaneet sotaveteraanin
viimeiselle matkalleen laskemalla veteraaniseppeleen.

11

VETERAANIPERINNE

Kirkkonummen sotaveteraanit

Kaarteen Sotamuseon tunnus. Kuva Olli Ollila.
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ystävineen vierailivat Kaarteen
Sotamuseossa Lohjalla. Tutustumisen arvoinen matka sotiemme
historiaan. Yksityisenä museona
se on kunnianosoitus itsenäisyytemme säilyttämisen puolesta
taistelleille sotiemme veteraaneille, Lotta-kanttiini, korsu, juoksuhauta, pommisuoja ym. Ääni- ja
valoefektit tiivistävät elämyksellistä tunnelmaa. Esineistö kokonaisuudessaan on mielenkiintoisesti,
kattavasti ja huolellisesti koottu.
Isäntäpariskunta oli tulijoita
vastassa. He olivat erinomaisia
oppaita. Saivat kertomuksillaan
esineet ja tilat elämään kuulijoiden silmissä. Museo pienuudestaan huolimatta kertoo tiiviisti
ja tunnelmallisesti Suomen maineikkaasta sotahistoriasta, antaen
kävijälle todentuntuisen kuvan
rintamaoloista ja esimerkin kaupungissa olleesta pommisuojasta.
Lottakanttiinissa on radio, josta
voi kuunnella tärkeimpiä sotatapahtumien uutisia ja sota-ajan
rintamamusiikkia.
Sisään tultaessa museorakennukseen vastassa on Lentäjä-ässä
luutnantti Lauri Nissinen Mannerheim-ristin ritari. Hän kaatui
17.6.1944 Kaukjärvellä 25-vuotiaana, siunattiin kentälle jääneenä
Valkealan sankarihautaan. Ritari
numero 69, perusteluissa todettiin
mm, että hän oli saavuttanut yhteensä 24 ilmavoittoa. Museossa
on esillä Nissisen Mannerheimristi ja sotilassaavutusten kokoelma sekä hänen lentokoneen Messerschmit Bf 109:n pienoismalli.
Jatkosodan kaukopartiotoiminnan kannalta oli olennaisen tärkeää se, että partioilla oli käytettävissä uusi juuri tähän toimintaan
kehitetty sähkötysradio, Kyynel.
Nimi johtui siitä, että radiota

Museossa on todella paljon nähtävää ja koettavaa. Kuva Olli Ollila.
pidettiin aluksi yhtä salassa kuin
pontikan keittäjien ”korpikuusen
kyyneliä”, nimi on tullut myös sen
vuoksi, että radio piti ”uikuttavaa
ääntä”.
Sotalapsista kertova näyttelyosuus oli puhutteleva, kertoessaan
laajasti Ruotsiin lähetetyistä kymmenistä tuhansista suomalaisista
lapsista.
Museorakennuksen yläkerrassa
on tutustumisen arvoinen TeijArt
Mosaiikkigalleria. Upeita mosaiikkitöitä.
Ulkona mäellä on Tsasouna,
sekin näkemisen arvoinen pieni
kreikkalaiskatolinen kirkko, muistuttamassa karjalaisten hengenelämästä.
Olli Ollila
Everstiluutnantti evp

Lottakanttiini. Kuva Olli Ollila.
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Lotta Svärd 100 -juhlaviikonloppu

”Te lahjoititte meille
– tulevaisuuden”

Tänä vuonna on vietetty
Lotta Svärd -järjestön perustamisen 100-vuotisjuhlaa. Juhlavuoden kruunasi
8.– 10. 10. vietetty juhlaviikonloppu. Perjantain Lottagaalassa juhlapuhujana oli
Puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen
ja sunnuntaina Helsingin
Tuomiokirkon ”Rakkautta
yli sukupovien ” -juhlamessun saarnan piti rouva Jenni Haukio. Myös tasavallan
presidentti Sauli Niinistö
kunnioitti messua läsnäolollaan.

Juhlavuoden suojelija rouva Jenni
Haukio on useasti tuonut esille kunnioituksensa lottia ja pikkulottia kohtaan. Elokuussa hän tervehti ja kiitti
lottia ja pikkulottia henkilökohtaisella
kirjeellä.
– Kun ajattelen lottia ja heidän Tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio kiitti juhlamestoimintaansa isänmaamme parhaak- sun saarnassa lottia ja pikkulottia työstä isänmaan eteen
si, täyttää mieleni syvä kiitollisuus ja tehdyistä uhrauksista. Kuva Studio Kylänpää.
kunnioitus. Kutsu pitää saarna lottien juhlavuoden messussa oli minulle
saada aikaan, Lotta Svärd Säätiön
äärimmäisen merkityksellinen luotta- Varaslähtö juhlaviikonloptoiminnanjohtaja Anne Nurminen tomustehtävä, rouva Jenni Haukio lau- puun seminaarilla
Lotat uudistivat naiskäsitystä ja per- teaa.
sui saarnaan valmistautumisesta.
– Meille suomalaisille on itsestään
Juhlaviikonlopun järjesti Lotta jantaina ennen gaalaa säätiö järjesti
Svärd Säätiö, joka on lakkautetun lot- seminaarin lottaliikkeen vaikuttaja- selvää, että ovet eivät mene kiinni sukupuolemme vuoksi. Meistä jokainen
tajärjestön suora perillinen. Kutsun naisista.
–
Monet
liikkeessä
vaikuttaneet
voi olla siitä ylpeä, Annen Nurminen
juhlaviikonloppuun saivat kaikki säätiön tiedossa olevat lotat ja pikkulotat. lotat olivat visionäärisiä ja ennakko- jatkaa.
Seminaaritallenne on nähtävissä
Tilaisuuksia pystyi seuraamaan myös luulottomia. He uudistivat käsitystä
siitä, mitä naisilla on mahdollista säätiön nettisivuilla.
etänä.
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Kenraali Timo Kivinen:
”Haluan lausua teille henkilökohtaisen kiitokseni”

Lottien ja pikkulottien juhlat aloitti perjantai-iltapäivällä Lottagaala
Wanha Satamassa. Juhlasalien pitkät
pöydät oli koristeltu kukkalaittein ja
ratsupoliisien rivistö tervehti kunniavieraita, kun vieraat hyvissä ajoin saapuivat juhlapaikalle.
Juhlapuheen Suomen lotille ja pikkulotille toi Puolustusvoiman komentaja, kenraali Timo Kivinen.
– Tervehdin teitä Puolustusvoimien koko henkilöstön puolesta. Haluan
myös lausua teille henkilökohtaisen
kiitokseni siitä korvaamattomasta
työstä ja palveluksesta, jonka te teitte
ennen sotia ja sotiemme aikana, Kivinen kiitteli.
– Suomen itsenäisyyden kannalta ratkaisevaa oli suomalaisten luja
tahto puolustaa omaa maataan ja kansaansa. Teidän ja ikätovereittenne
ponnistelujen ansiosta maailmalle tuli
selväksi, että pienikin kansa voi puo-

lustaa menestyksekkäästi vapauttaan.
Teidän sukupolvenne pelasti Suomen
ja turvasi sen tulevaisuuden, lausui
Kivinen juhlapuheessaan.
Juhlamenu tarjottiin lottien tapaan.
1940-luvun ravintola-annos oli pulaajan mittapuun mukaan upea. Alkupaloina oli perunaa, silakkarullia ja sillisalaattia. Pääruokana oli hirvipaistia
ja kalakeittoa. Jälkiruokana oli varta
vasten varten Lottamuseon kanttiinin
leipoma juhlaleivos.
Aterioiden välillä taitelija Arja
Koriseva esiintyi usean kappaleen
verran. Evakkolaulun myötä laskeutui
koskettava hiljaisuus ja silmäkulmat
kostuivat. Sekä Koriseva että tilaisuuden juontanut toimittaa Baba Lybeck kiersivät pöydissä jututtamassa
hyväntuulisia juhlavieraita.
Myös
gaalaa oli mahdollista seurata etäyhteyden kautta.

Rouva Jenni Haukio:
”Te lahjoititte meille – tulevaisuuden.”

Juhlaviikonlopun huipensi sunnuntain
”Rakkautta yli sukupolvien” -juhlamessu Helsingin Tuomiokirkossa.
Kirkkoon saapui myös parisen sataa
lottaa ja pikkulottaa. Tilaisuutta kunnioittivat tasavallan presidentti Sauli
Niinistö sekä rouva Jenni Haukio,
jonka pitämä saarna kosketti.
– Jälleenrakentamisen vuosina, sotien vaikeista kokemuksista ja traumoista huolimatta te jaksoitte eteenpäin – järjestönne kultaisten sääntöjen
mukaisesti: te ette lannistuneet vaikeuksissa. Palvelitte edelleen maatanne sekä piditte huolta puolisoistanne
ja perheistänne, usein myös omista
vanhemmistanne sukupolvien ketjussa, Haukio puhui.
– Te lahjoititte meille – tulevaisuuden. Sen suurempaa lahjaa ei kansakunta voi saada ja juuri siksi tulee kiitollisuutemme teoistanne säilymään
ikuisesti. Sen tulemme välittämään –
rakkaudella yli sukupolvien, Haukio
kiteytti messun teemaa.
Lottajärjestössä toimineiden suku-

Puolustusvoimain komentaja kenraali Timo Kivinen kävi juhla-aterian välillä jututtamassa
lottia ja pikkulottia. Kuva Studio Kylänpää.
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Arja Koriseva esiintyi juhlavieraille ja kävi myös tervehtimässä heitä aterioiden välillä.
Kuva Studio Kylänpää.
polvia edustavat messussa avustavat
lotta Asta Heickell (92), Verna Arajuuri (17) ja Emma Nurminen (8).
– Kun synnyin 1929, itsenäinen
Suomi oli vasta 12-vuotias. Itsenäisyys ei ollut itsestäänselvyys. Olen
saanut kulkea hyvinvointivaltion syntyvaiheet samassa tahdissa Suomineidon kanssa. Toiminta pikkulotissa
käynnisti minussa yhteiskunnallisen
ajattelun ja se on vaikuttanut kaikkiin
valintoihini, niin ammatillisiin kuin
muihinkin kiinnostuksen kohteisiin,
toimittajana Ylellä uransa tehnyt Asta
Heickell totesi.
– Koko viikonloppu oli pysähdyttävä, tunsin kuuluvani taas siihen samaan yhteisöön. Se, että nuori sukupolvi nostaa saavutuksemme esille
tällä tavalla osoittaa suurta kunnioitusta asiaamme kohtaan, pikkulottana
Varkaudessa toiminut haminalainen
Marjatta Hyrkki sanoo liikuttuneena.
Juhlaviikonlopun kuvat:
https://www.lottasvard.fi/medialle/
juhlavuosi-kuvagalleria/
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Helsinkiläinen lotta, sotaveteraani Asta Heickell luki raamatun
tekstiä juhlamessussa. Kuva Studio Kylänpää.

Vuosian 1921-44 toiminut
Lotta Svärd -järjestö oli
aikoinaan maailman suurin naisten vapaaehtoinen
maanpuolustusjärjestö.
Enimmillään siihen kuului
240 000 naista ja tyttöä.
Lottajärjestöstä tuli vuonna 1927 osa liikekannallepanojärjestelmää eli osa
Suomen virallista puolustusjärjestelmää. Jatkosodan aikana lottakomennuksia oli jopa 95 000. On
myös arvioitu, että lotat
vapauttivat 25 000 miestä sotilaallisiin tehtäviin.
Järjestön lakkautettiin
marraskuussa 1944. Sen
työ jatkuu lottien perustamassa säätiössä, joka tänä
päivänä on nimeltään
Lotta Svärd Säätiö.

Talvisodan lotta 108-vuotia Klaudia Rahikainen oli mukana
juhlagaalassa. Kuva Studio Kylänpää.

Tuomiokirkko täyttyi kirkkokansasta.
Kuva Studio Kylänpää.
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Kertomus Raumalla pikkulottiin
liittyneen Eeva-Liisan eli Eelan
kokemuksesta keväältä 1944.
Kertomus Raumalla pikkulottiin liittyneen Eeva-Liisan eli Eelan kokemuksesta keväältä 1944.
Eelan isä oli merikapteeni, jonka
työkentällä, Itämerellä ja Pohjanmerellä puhaltavat tuulet kertoivat kesällä 1939 levottomia viestejä, levotto-

mia maailman rauhan epävakaudesta.
Kaukana kotoa olevana perheenpäänä
hän koki voimattomuutensa huolehtia
itärajan läheisyydessä asuvasta perheestään selkkauksen kohdistuessa
myös Suomeen.
Puolisonsa ohjeitten mukaan pak-

Vuoden Lotta 2020 Aila Salo seurasi Lotta Svärd 100-juhlamessua kotonaan. Hän ilahtui kovasti nuoren 8-vuotiaaan Emma
Nurmisen reippaasta toiminnasta juhlagaalassa. Hän lähetti
oheisen kirjeen omista pikkulotta kokemuksistaan Emmalle
tervehdyksenä ja kiitoksena. Kuva Lotta Svärd Säätiö.

18

kasi Helmi-rouva elokuussa 1939
perheensä ja kotinsa muuttokuormaan
ja valitsi uudeksi kotipaikakseen Rauman kaupungin. Valinta oli helppo,
sillä Rauma oli Helmin neitoiän kaupunki kouluineen ja ensimmäisine
työpaikkoineen. Raumalla asui myös
Helmin äiti.
Eela-tyttönen joutui koulussa silmätikuksi tullista tulleena oppilaana.
Karjalan murre oli kiusaamisen ydinsyy, joten Eela keksi ratkaisun.
Eela päätti olla puhumatta mitään,
kunnes pystyy käyttämään paikallista puhetapaa. Neljä kuukautta riitti
puhetavan talttumiseen, Eela hyväksyttiin luokkatoveriksi, elämä jatkui
sopuisana.
Koitti kevät 1944. Koulun lukukauden päättyessä kaksitoistavuotias Eela
sai kutsun viettää kesälomansa Koivistolla ja tutustua talvisodan kaltoin
kohtelemiin leikkipaikkoihinsa.
Eelan 16-vuotias Aila-serkku kertoi sodan runtelemaan ympäristöön
kätkeytyvistä vaaroista.
Taloraunioitten peruskivien ja hiiltyneitten hirsien kätköissä oli räjähtämättömiä käsikranaatteja, suutareita.
Suutareihin oli periaatteessa kielletty
koskemasta, mutta niitten kokoaminen ja toimittaminen asevoimien haltuun oli aikuisten huoli, jonka pikkulotat kuulivat sattumalta.
Pärekoriin keräsivät pikkulotat
Eela ja Aila löytämiään suutareita,
toimittivat ne asevoimien haltuun ja
kokivat tehneensä arvokasta työtä tapaturmien estämiseksi, vaikka kiitos
toiminnasta sisälsi moitteen luvattomasta riskinotosta.
Muutama Eelan kesälomapäivistä
kului entisen kotinsa raunioilla pihaleikkejä muistellen ja Lähteenrannan
lähteitten raikasta vettä maistellen.
Eela oli innokas osallistumaan aikuisten puuhiin ja jopa ylpeä tulles-

Emma Nurminen suoriutui omasta osuudestaan juhlamessussa erinomaisesti.
Kuva Studio Kylänpää.
saan hyväksytyksi työhön osallistujaksi
Kannakselle paluumuuttaneiden,
raunioitten keskellä asuvien perheitten oli huolehdittava omasta ravinnon
tuottamisestaan. Lehmät, lampaat,
siat ja kanat olivat melkein jokaisen
perheen pihapiirissä kotiväen hoivamiina.
Vaikka oltiin sotatoimialueella, oltiin kuitenkin kotirintamalla, missä
vanhukset, naiset ja ja lapset huolehtiva kylvöistä. Peruna- ja viljapeltojen
kevätpuuhiin saatiin apua paikkakunnan sotavankileireiltä.
Keväinen aika oli viljan ja vihannesten kylvämisen aikaa, perunan ja
sipulin istuttamisen aikaa.
Pietarin suunnalta kevät tuuli toi
levottomia viestejä. Vaikka vankasti uskottiin viestien sanoman olevan
luuloa, avattiin evakuointi keskus ja
varauduttiin noudattamaan Viipurista
saatuja toimintaohjeita.

Monet lotat olivat saaneet käskyn
siirtyä asevoimien avuksi. Pikulotta
Aila sai osakseen lähetin ja toimistoavustajan tehtävät evakuointikeskuksessa.
Varautuminen tulevan talven tarpeisiin ei väistynyt, vaan viljelytoimet suoritettiin suunnitelman mukaan, vaikka vähentyneellä väellä.
Terhakka 12-vuotias pikkulotta Eela
oli mukana pellolla. Istutettiin perunoita. Pari aikuista naista ja Eela suorittivt varsinaisen kylvön venäläisen
sotavangin, Petkan, avatessa Polle-orin
vetämällä auralla vakoja muhevaan
multaan. Sarat tulivat kylvetyksi ennen
auringon laskua. Eela palasi keittiön
jakkaralle hyvän aterian ansainneena,
vähän väsyneenä, mutta onnellisena
saadessaan osallistua aikuisten työhön.
Lepohetken leppoisa sävy muuttui
kuin salamaniskusta.
Evakuointi kannaksella aloitettava
välittömästi, oli äkillinen viesti.

Mitä tehdä? Eela oli vierailemssa,
ei asukas. Nopeasti käskettiin matkatavarat koota ja saattaa vierailija
kotisuomeen. Saattajaksi tyttöselle
määrättiin Aila-serkku, jonka paluu
evakuointikeskuksen toimiin varmistettiin armeijan litteralla.
Aamuvarhaisella lähtevällä junalla
palasi Eela lomamatkaltaan Lähteenrannan Äppää poppaa-kivi matkamuistoksi taskuun talletettuna.
Vain viikon lomamatka sodan runtelemille lapsuuden leikkikentille jäi
lähtemättömästi Eelan kokemuskalenteriin.

Liekö Suomessa toista länsirannikon pikkulottaa, joka
keväällä 1944 istutti perunoita
Karjalan Kannaksen multaan
venäläisen sotavangin työtoverina?
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ISENÄISYYSPÄIVÄN
AATON
KIRKKOJUHLA
TEMPPELIAUKION KIRKKO
SUNNUNTAI 5.12. 2021
KLO 18.00
ESIINTYMÄSSÄ:

VIIPURIN LAULUVEIKOT
RESERVIN LAULAJAT
JOHTAA: ILKKA AUNU

KAARTIN SOITTOKUNTA
JOHTAA: AINO KOSKELA

TAPIO TIITU
URKUTAITEILIJA

Avopalvelut Avuksi Arkeen

KOTIKAUNIALASTA

Kotiin
•
•
•
•
•
•

Kotisairaanhoito ja –hoiva
Sijaishoito omaishoidon vapaan aikana kotona
Kotikuntoutus
Fysio-,toiminta- ja jalkaterapia
Neuvontapalvelu
Kodinhoito

Kaikki palvelut samasta paikasta laajalla toimintaalueella! Vi betjänar även på svenska.
Kysy lisää: p.0438266873/KotiKauniala

Vastaanotolla Kaunialassa
• Fysio-,toiminta-ja jalkaterapiat
• Sairaanhoitajan palvelut vastaanotolla
• Virkistyspäivät omaishoitajille
Kysy lisää: p. 0504168760/KaunialaKlinikka

KÄSIOHJELMA 15 €

Kaunialan Sairaala
Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen
09-505921 www.kauniala.fi

Piiri on tehnyt viimevuoden
tapaan sopimuksen palvelutuottajan kanssa joulukassista.
Kassi sisältää jouluruokaa!
Palvelu on tarkoitettu pienituloisille veteraaneille, puoliso-ja
leskijäsenille.
Joulukassi toimitetaan kotiin
asti 21.– 22.12.2021 välisenä aikana. Tilaa kasi 9.12.2021 mennessä puh. 050 441 4703.
Huom! Tarvitsemme tilaukseen ulko-oven koodin.
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Suomen Sotaveteraaniliiton Ruotsin
piiri purkaa toimintansa – osa jäsenistä
Helsingin piirin jäseniksi
Ensimmäiset suomalaiset sotaveteraaniyhdistyset perustettiin Ruotsissa vuonna 1969 Tukholmaan ja Göteborgiin, ja ne käyttivät nimeä Skandinavian piiri. Vuonna
1971 piirin nimi muutettiin Ruotsin piiriksi. Vuonna 1973
Ruotsin piiri lakkautettiin ja tilalle perustettiin kolme piiriä, Etelä-, Keski- ja Pohjois-Ruotsin piiri.
Yhteistyö Suomen Sotaveteraaniliiton ja Ruotsissa asuneiden sotaveteraanien kanssa alkoi jo 1970, kun liitto toimitti Ruotsiin perustetuille yhdistyksille kiertokirjeitä ja
tiedotteita sekä Sotaveteraanilehteä. Vuonna 1977 palattiin
jälleen yhteen piiriin, josta tuli Suomen Sotaveteraaniliiton
21. jäsenpiiri nimeltään Suomen Sotaveteraaniliiton Ruotsin piiri – Finlands Krigsveteranförbunds distrik i Sverige.
Piirin yli 50-vuotinen tuloksellinen toiminta tulee päätepisteeseen tänä vuonna. Keväällä tehtiin ensimmäinen päätös
purkaa Suomen Sotaveteraaniliiton Ruotsin piiri. Syyskuussa pidettiin toinen kokous, jossa vahvistettiin yhdistyksen
purkautuminen 31.12.2021 lukien. Perinnetyötä vaalimaan
on suunnitteilla perustettavan uusi perinneyhdistys.
Purkautuvan piirin jäsenillä on mahdollista liittyä
1.1.2022 lukien Sotaveteraaniliiton Helsingin Seudun
Sotaveteraanipiirin jäseniksi. Runsaat 50 henkilö ovat ilmoittaneet liittyvänsä Helsingin piirin jäseniksi. Joukossa on rintamatunnuksen omaavia sotaveteraaneja, heidän
puolisoitaan ja leskiään sekä kannattajajäseniä.

Helsingin piiri toivottaa uudet jäsenet
tervetulleiksi. Tämä lehti lähetetään kaikille
halukkuutensa ilmoittaneille henkilöille.

Ruotsin piirin toiminnanjohtaja Pirkko Sinkkonen jatkaa
Ruotsissa asuvien yhteyshenkilönä ja sosiaalineuvojana.
Hänen puoleen voitte edelleen kääntyä mieltänne askarruttavissa asioissa. Myös Sotaveteraaniliiton sosiaalisihteeri Leena Seppälä ja Helsingin piirin sosiaalineuvoja on
käytettävissänne.
Ruotsin kerhon sosiaalineuvoja
Pirkko Sinkkonen
Tuvvägen 9, lgh. 1205, SE-13639 HANDEN
Puh. 073 556 0050
pirkko.sinkkonen@telia.com
Sotaveteraaniliiton sosiaalisihteeri
Leena Seppälä
PL 600, 00521 Helsinki
GSM 045 171 7380
leena.seppala@sotaveteraaniliitto.fi

Sotaveteraanipiirin sosiaalineuvoja
Anni Grundström
Mannerheimintie 93 A, 00270 HELSINKI
GSM 040 822 3998
anni.grundstrom@sotaveteraaniliitto.fi

Kansallisena veteraanipäivänä 27.4.2021 Seppeleen laskivat suurlähettiläs Liisa Talonpoika ja puolustusasiamies Joakim Salonen. Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist kunnioitti myös päivää laskemalla
oman seppeleen. Paikka on Finlandsparken, jossa on Finlandsmonumentet-muistomerkki. Valuraudasta,
teräksestä ja suomalaisesta graniitista tehty muistomerkki kuvaa Ruotsin ja Suomen yhteistä historiaa.
Kuvat Suomen Tukholman suurlähetystö.
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Mauno asuu nykyään Västeråsin suomalaisessa senioritalossa, Mälarkodissa. Kuva Oili Tuomenoja.

Kuusamosta sotaa
pakoon kahdesti
– Talvisodan alkamisen kuulin ensimmäisenä opettajalta.
”Nyt lapset sota on alkanut!” Opettajalla oli itku kurkussa ja
opettajan itkeminen kauhistutti meitä lapsia. Meidän kylällä
oli siihen aikaan vain yksi puhelin, radioita ei ollut ja lehtikin
tuli vain harvaan taloon.
Näin alkoi sota-ajan muistelonsa
Kuusamossa 1929 syntynyt Mauno
Säkkinen. Hän oli sodan syttyessä
kymmenvuotias. Mauno asuu nykyään Västeråsin suomalaisessa senioritalossa, Mälarkodissa.
Niilo Säkkinen, Maunon isä, syntynyt 1909, oli syksyllä 1939 metsätöissä pohjoisessa savotalla, mutta kotona
tiedettiin savotan osoite ja sinne lähe-
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tettiin pikainen armeijaan lähtömääräys. Lähtijät kerättiin Kuusamon kasarmille. Isä kertoi myöhemmin, että jos
hän ei silloin olisi joutunut heti yöksi
vartioon, niin hän olisi menettänyt
henkensä. Yksi sotaan kutsutuista pojista oli tullut hulluksi ja puukottanut
monta nukkuvaa omaa miestä. Kaveri
joutui tietysti heti kiinni ja linnaan.
Rajanpinnassa asuva perhe, äiti ja

kymmenen lasta, Mauno heidän joukossaan, joutui evakkoon. Säkkisten
maat olivat niin lähellä Venäjän rajaa,
että kun jouduttiin tekemään peltotöitä, niin aina sai silmäillä rajalle ja pelätä henkensä edestä.
Kymmenvuotiaan pojan mielestä
lähtö evakkoon tuntui hyvin jännittävältä. Hän pääsi reissaamaan ensimmäistä kertaa linja-auton kyydissä.
Säkkisten ensimmäinen evakkomatka
suuntautui Haukiputaalle. Siellä perhe majoitettiin kouluun monen muun
samoilta suunnilta tulleiden perheiden
kanssa. Puutetta oli kaikesta, mutta
sitä ei pojankoltiainen osannut ottaa
vakavasti.
– Me rynnättiin ulos koulun pihalle
katsomaan joka kerta kun kuultiin venäläisten pommikoneiden lähestyvän.
Ne pommittivat Oulua. Näin jälkeenpäin ajatellen me olisimme olleet mitä
herkullisin maalitaulu niille pommeille. Pommisuojista ei ollut tietoakaan.
Ruoka oli niukkaa. Sitä syötiin mitä
satuttiin saamaan, jopa jäätyneitä lehmien ja muiden eläinten ruhoja kerättiin teiden varsilta. Ne vietiin saunaan
sulamaan. Niiden mahat pöhöttivät
pulleina, mutta kyllä niitä vaan syötiin.
Mauno muistelee lämmöllä haukiputaalaisia. Evakoille oltiin ystävällisiä ja heitä kohdeltiin hyvin. Sillä
evakkoreissulla perhe kasvoi entisestään, äiti synnytti kaksoset.
Perhe pääsi talvisodan päätyttyä
palaamaan Kuusamon kotiin, joka oli
säilynyt hyvin. Mutta seesteinen aika
ei kestänyt kauaa, kun taas jouduttiin
lähtemään.
Säkkisten toinen evakkoreissu olikin raskaampi. Mauno oli silloin viidentoista ja sattui olemaan 50 kilometrin päässä kotoa, kun häntä oli tullut
vastaan naapurikylän väkeä matkalla
evakkoon. Jatkosota oli alkanut ja
kaikille oli tullut yöllä lähtömääräys. Maunolla oli onneksi ollut mukanaan polkupyörä ja hän oli polkenut
kiireesti kotiin, mutta kotitalo oli jo
tyhjillään ja autio. Muu perhe oli pakotettu lähtemään heti yöllä. Äiti oli
todennäköisesti kiireissään leiponut
ja leipälaudat ja muut olivat jääneet
esille. Mauno oli tutkinut paikkoja ja
löytänyt eteisen komerosta leipäjuus-

ton, pistänyt reppuunsa ja katsellut
toivottomana mihin suuntaan pitäisi
lähteä. Perhe oli saanut määräyksen
kävellä 20 kilometriä autolle. Mauno
oli arvannut suunnan ja saavuttanut
heidät. Sen evakkoreissun, Kuusamosta Piippolaan, 15-vuotias Mauno
taivalsi jalan lehmän kanssa. Täti oli
ollut kaverina. Eteneminen oli hidasta ja matkaan kului aikaa kuukauden
verran. Tämän päivän karttojen mukaan matkaa on ainakin 350 km.
Piippolassa perhe joutui majoittumaan paikallisten perheiden kotona ja
vastaanotto oli paljon tylympi. Monet
eivät ymmärtäneet miksi Säkkiset ja
evakot yleensä olivat lähteneet kotoaan. Heillähän oli koti Suomessa.
– Silloin kun saksalaiset tulivat
Suomeen, me pojat katsottiin tien varressa. Talvi oli tulossa ja Saksan sotilailla vain kesäkamppeet. Kävimme
usein heidän teltoissa ja saimme kark-

kia ja tupakkaa. Ei minulla ole yhtään
moittimista. He olivat kuin kyläläiset.
Kerran, taisi olla Pudasjärvellä,
saksalaiset poikkesivat tekemään
vaihtokauppaa. Me saimme heiltä
konjakkia ja he halusivat maitoa.
Evakkotaipaleilla vastaan tuli pitkiä sotilasrivejä, joissa tönittiin venäläisiä sotavankeja ja jos vangit väsyivät, niin ne ammuttiin ja tönäistiin
tien sivuun. Kohtelu oli julmaa katsella.
Mutta kun sodan loppumetreillä
saksalaisille tuli käsky, niin sen jälkeen he polttivat taloja, räjäyttivät
puhelinpylväät ja kaiken mitä eteen
tuli. Miinoituksia oli joka puolella.
Naapurin nuori tyttökin astui miinaan
ja menetti toisen jalkansa.
Eräs kauhea kokemus oli heti 1945.
Mauno oli päässyt sahalle töihin ja
ajeli työkavereiden kanssa hevosella
hakemaan kuormaa, kun yksi pojista

pyysi pysäyttämään, piti päästä tarpeille. Poika juoksi tien viereiseen
pöheikköön ja tuli pian toisten luo
kauhuissaan. Metsässä oli maannut
mädäntynyt venäläisen sotilaan raato,
joka oli lojunut siellä varmasti hyvin
pitkän ajan. Päällysvaatteiden sisällä
oli melkein vain luut jäljellä ja karmea
lemu ympäröi ruumiin. Venäläisillä
tuskin oli samaa mottoa kuin suomalaisilla, ”kaveria ei jätetä”. Mauno
muistaa vieläkin lausahtaneensa kavereilleen, että ”kenenkähän äidin
poika tuokin lie?”
Maunon enon 9-vuotias poika oli
löytänyt sotilaiden jättämän teltan
pohjalta kranaatin sytyttimen ja piilotellut sitä kotona. Poika halusi kuitenkin kokeilla sitä ja niin siinä kävi,
että se räjähti ja poika menetti kolme
sormea sekä puoli kämmentä, mutta
pahemminkin olisi käydä. Pojan pikkusisko oli siinä aivan vieressä.

Evakkoja lehmien kanssa tiellä Sortavalassa maaliskuussa 1940.
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Kauhea tapaus Kuusamossa oli sekin, kun venäläiset tunkeutuivat syrjemmässä asuvan pariskunnan kotiin
suomalaisten sotilaiden vaatteissa
ja pakottivat ensin talon emännän
valmistamaan heille syömistä ja sen
jälkeen ottivat heidät vangeiksi, veivät mukanaan ja ampuivat miehen,
mutta nainen pääsi karkaamaan, kun
suomalaisten partio teki yllätysrynnäkön. Tälle tapaukselle on pystytetty
Kuusamossa muistomerkki ja Mauno
tapasi kyseisen naisen ja kuuli koko
tarinan.
Sodan päätyttyä Mauno palasi
Kuusamoon lehmäautossa. Kylästä ei
ollut mitään jäljellä. Kirkko ja kaikki
oli poltettu, vain jokunen sauna ja talon piippu törrötti pystyssä.
Kuusamon tapulissa oli aina paljon
ruumiita ja siellä oli ja on edelleen
suomalaisten ja venäläisten hautausmaat vierekkäin.
Säkkiset pääsivät evakosta palattu-

aan asumaan äidin siskon taloon, jota
ei ollut poltettu ja pian sen jälkeen rakensivat perheen isä ja pojat yhdessä
väliaikaisen kämpän omalle maalleen.
Perhe sai sitten aikaa myöden rintamamiestilan.
– Niilo-isä taisteli Kuhmossa ja
Kiestingissä, kuten monet muutkin
Kuusamosta. Hän pääsi jatkosodan
loppuvaiheilla Ouluun kouluttamaan
poikia. Hän palasi kohtalaisen ehjänä, oli vaitonainen kokemuksistaan,
mutta usein öisin karjahteli unissaan.
Kaksi setääni kaatui sodassa. Äiti oli
koko sodan ajan tiukoilla. Meitä oli
kaksitoista, vaatteita ja ruokaa piti
ottaa sieltä mistä sai. Monesti olen
ihmetellyt, miten hän pystyi kaikki
järjestämään.
Meillä oli oikeastaan parempi tuuri
kuin monella muulla enkä usko, että
sota on jättänyt minuun minkäänlaisia jälkiä, sillä olen avoimesti kertonut omille lapsilleni kokemuksista-

ni. Oma isäni ei kylläkään puhunut
sodasta ja sen kauheuksista meille.
Mutta kyllä sota oli ihan tarpeeton. Ei
siinä kukaan voittanut, sodan vuoksi
menetettiin henkiä ja kärsittiin kohtuuttoman paljon.
Tänä päivänä Maunoa askarruttaa
Nato-kysymykset. Hän ei usko, että
Venäjä sallisi Ruotsin ja varsinkaan
Suomen Natoon liittymistä. Säkkisen
sisaruksista on elossa vielä kahdeksan.
Mauno muutti Ruotsiin, Västeråsiin 1969. Hän teki pitkän työrupeaman moottoreiden kokoajana
ASEA:n Örjanverkstadissa. Hän jäi
leskeksi kahdeksan vuotta sitten yli
kuudenkymmenen hyvän aviovuoden
jälkeen. Mauno Säkkinen on tyytyväinen eloonsa, lapsia ja ystäviä on
lähellä ja arkiset asiat saa hoitaa suomen kielellä.
Teksti Oili Tuomenoja

Evakkomuistomerkki paljastettiin Kuusamossa syyskuussa 2004, tasan 50 vuotta viimeiseen
evakkoon lähdöstä. Kuusamolaiset joutuivat lähtemään kaki kertaa evakkoon. Veistokseen
on käytetty multaa, punaista ja vihreää graniittia sekä monzoniittia.
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Veteraanietuudet
Kotona asumista tukevat palvelut
Palvelu

Korvataan

Ei korvata

Ateriapalvelut

Ateriapalvelut, lounassetelit, välipalakassi.

Ruokaostokset

Kotipalvelut- ja
kotihoito

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

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

Pihatyöt

Nurmikon leikkuut, lumityöt, rännien
puhdistus, puiden pilkkominen (ainut
lämmitysmuoto).

Pihan ja puutarhan kunnostustyöt,
tarvikkeet.

Apuvälineet

Tukikaiteiden asentaminen, luiskat
portaisiin, kynnysten poistot.

Silmälasit, hammashoito, suuhygienistin
käynnit, kuulokojeet ja muut näihin verrattavat apuvälineet. Porraskäytäviin
asennettavat istumahissit.

Kuljetuspalvelut Asioinnilla käynnit.

Terveydenhoitoon liittyvät matkakulut,
jotka KELA korvaa. Vammaispalvelulain
mukaiset kuljetuspalvelut.

Muut palvelut

Asunnon remontit ja muutostyöt esim.
keittiö-, sauna- ja kylpyhuoneremontit,
asunnon sisä- ja ulkomaalaukset, vuokra,
sähkö- ja vesilaskut, jätekaivon tyhjennys. Isompiin asunnon muutostöihin voi
hakea avustusta ARA:sta.

Turvapuhelimet, apteekissa tapahtuva
lääkkeiden annosjakelu, asiointi-, kauppaja saattajapalvelut.

Virkistysretket ja Kuljetukset, ruoka- ja kahvitarjoilut,
päivätoiminta
saattajien matkakulut.

Saattajien ruokailukustannukset.

Omaishoidon
tuki

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

Omaishoitajan ylimääräiset vapaapäivät.

Tuettu kotona
kuntoutuminen

Lehtien luku, kotiaskareiden tekeminen,
esim. aterioiden valmistaminen yhdessä
veteraanin kanssa. Ulkoilu ja muu fyysistä
toimintakykyä ylläpitävä toiminta.
Toiminnan tulee olla suunnitelmallista ja
tapahtua yhdessä kotihoidon tms.
työntekijän kanssa.

Ruokaostokset, lehdet tai muut näihin
verrattavat ostokset.
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Jäsenpalvelut
Jalkahoitoa / hierontaa

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

Avustaja kotiin

Piirillä on sopimus palveluntuottajan kanssa leskijäsenille annettavasta kotiavusta. Avustaja on apuna
kodissa ja sen ulkopuolella. Palvelusta perimme pienen omavastuuosuuden. Henkilökohtainen apu
käsittää mm.:
• hygieniaan liittyvät tehtävät; kynsien leikkaaminen, hiusten kampaaminen, parranajo, pukeutumisessa
avustaminen, peseytymisessä avustaminen
• ruokailu ja ravitsemus; aterioiden valmistus / lämmittäminen, asiakkaan avustaminen ruokailussa,
keittiön pienen järjestelytyöt
• kodinhoidollinen työ; arkisiivous, kodinhoito
• liikunnallinen apu; avustaminen ulkoilussa
• muu apu; kaupassa käynti, saattamisapu, lehtien luku, seurustelu

Nuoria apuun yksinäisyyteen ja ulkoiluun

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

Taloudellista tukea järjestön kautta

Henkilökohtaiset avustukset on tarkoitettu pienituloisille, ensisijaisesti ylimääräistä rintamalisää saaville, tunnuksen omaaville veteraaneille sekä heidän puolisoilleen tai leskille, esim. lääke-, hammas- sekä
terveydenhuollon hoitokuluihin, sekä silmälasien hankintakustannuksiin. Tuloraja on noin 1400 euroa/kk
ja avustuksen suuruus 100 – 800 euroa riippuen kustannusten suuruudesta. Avustus on kertaluontoinen ja
sitä ei myönnetä toistamiseen hakijalle samana vuonna. Hakijan täyty kuulua jäsenyhdistykseen varsinaisena-, puoliso tai leskijäsenenä. Hakemuksessa tulee olla hakijan henkilötiedot, tuloselvitys, avustuksen
käyttö sekä selvitys aiheutuneista kustannuksista. Tilinumerot on ilmoitettava IBAN-muodossa.
Hakemuksen voi tehdä hakija itse, hänen omaisensa tai sotaveteraaniyhdistyksen edustaja. Hakemukset
lähetetään Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiriin. Päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti hakijalle ja myönnetty avustus maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille.

Avustusta ei myönnetä

• asunto-osakeyhtiössä tehtäviin peruskorjauksiin, jotka rahoitetaan taloyhtiönlainalla ja maksetaan rahoitusvastikkeessa eikä vakuutusten piiriin kuuluvia vahinkojen omavastuita korvata.
• Hoiva- eikä palvelutalojen hoitomaksuihin
• Öljy- eikä sähkölämmityksestä aiheutuviin lämmityskuluihin
• Yleisiin hautauskustannuksiin perikunnalle
Hakemuksia saa piiristä tai sen voi tehdä vapaamuotoisella kirjeellä, jossa selviää edellä mainitut
tiedot. Hakemus lähetetään osoitteella Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri. Mannerheimintie 93 A,
00270 Helsinki
Kaikki hakemukset käsitellään luottamuksellisesti.
Jos asiassa ilmenee kysyttävää tai epäselvyyksiä, pyydämme teitä ottamaan yhteyttä:
Anni Grundström / Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri, puh. 040 822 3998

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

YHDISTYSASIAA
Piiri tukee viimevuoden tapaan pienituloisia veteraani-,
puoliso- ja leskijäseniä joulukassilla. Joulukassi sisältää
jouluherkkuja ja toimitetaan kotiin 21.12. tai 22.12.2021.
Kassi on tilattava 9.12.2021 mennessä puh 050 441 4703.
Huom! tarvitsemme tilaukseen ulko-oven koodin.

KUNTOUTUS
Jalkahoito/hieronta
Piirin veteraanitunnuksen omaavat jäsenet saavat jalkahoidot kaupunkien kotona asumista tukevista palveluista
palvelutarpeen kartoituksen perusteella.
Piiri kustantaa puoliso- ja leskijäsenilleen toimintavuonna neljä (4) jalkahoitoa tai hierontaa. Hoitolähete tilataan
puh. 050 441 4703 tai Anni Grundström 040 822 3998.

VETERAANILIIKUNTA
Piirin järjestämät liikuntatilaisuudet jatkuvat. Asiasta voi
tiedustella piirin toiminnanjohtajalta tai vastuuhenkilöiltä.
Oulunkylän kuntojumppa maanantaisin. Ilmoittautumiset suoraan Oulunkylän Kuntoutukseen Mäkitorpantie 19,
puh. 09 728 2475.
Mäkelänrinteen allasvesijumppa torstaisin klo 10.30 –
11.00. Yhteyshenkilö Markus Ollonqvist puh. 09 389 3760.

VETERAANITAPAHTUMAT
Helsingin kaupunki järjestää veteraanijuhlan ja lounaan
tiistaina 30.11.2021 klo 12.00 Finlandia-talon cafe Verandassa, jos koronatilanne sen sallii. Kaupunki lähettää
veteraaneille kutsun, jossa on ilmoittautumisohjeet.

VIRKISTYS
Sunnuntaina 28.11.2021 klo 16.00 / 19.00 Viipurin
Lauluveikkojen Adventtikonsertti Johanneksenkirkossa, Korkeavuorenkatu 12. Pääsylipun 10,00 € saa lunastaa
piirin toimistosta, 050 441 4703.

Keskiviikkona 1.12.2021 klo 10.30 – 13.30 vierailu ja
lounas Fazerilla. Mukaan mahtuu 20 henkeä, 10,00 euroa maksetaan matkalla. Lähtö Marskin ratsastajapatsaalta klo 10.00. Ilmoittautumiset 19.11.2021 mennessä,
050 441 4703.
Perinteinen Itsenäisyyspäivän aaton kirkkojuhla sunnuntaina 5.12.2021 klo 18.00 Temppeliaukion kirkossa. Viipurin Lauluveikot, Reservin Laulajat ja Kaartin
Soittokunta esiintyvät. Ohjelmalehtisen (15,00 €) saa piirin toimistolta tai kirkolta tilaisuuden alussa.
Itsenäisyyspäivän Kansalaisjuhla 6.12.2021 klo 13.30
Yliopiston suuri juhlasali. Puolustusvoimien varusmiessoittokunta. Vapaa pääsy.
Suomen Kansallisteatteri, suuri näyttämö lauantai
15.01.2022 klo 13.00, Dosentit. Pääsylipun 10 euroa saa
lunastaa piirin toimistosta, 050 441 4703.
Illanvietot
Tilaisuudet pidetään Folkhälsanin palvelutalossa Mannerheimointie 97. Vapaa sisäänpääsy. Kahvitarjoilu on klo
15.30 ja tilaisuudet klo 16.00 alkaen, jos koronatilanne sen
sallii. Kannattaa varmistaa tapahtuma piirin toimistosta.
Ma 13.12. klo 16.00 Perinteinen joulujuhla. Jouluaterian
takia ilmoittautumiset 3.12.2021 mennessä 050 441 4703
Naisten kahvihetki
Naisten Iltapäivän kahvihetkeä jatketaan helmikuussa
2022 ravintola White Ladyssa. Kahvihetki on tarkoitettu
kaikille piirin naisjäsenille. Tilaisuudet ovat kuukauden
ensimmäisenä keskiviikkona klo 13.00–14.00. Tapaamispäivät 2.2.2022, 2.3.2022, 6.4.2022 ja 4.5.2022. Kahvin
lisäksi on tietoiskuja eri aiheista.

HENGELLISET TAPAHTUMAT
Hengellinen iltapäivä
Piiri järjestää Helsingin alueen kaikille veteraaneille ja
puolisoille hengellisen iltapäivän. Tapaamispaikkana on
Kampin Palvelukeskuksenkerhohuone Mude. Tapaaminen
on kuukauden viimeinen tiistai klo 14.00–16.00. Kahvitarjoilu. Tapaamispäivät 22.2., 29.3., 26.4. ja 31.5.2022
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VANTAAN SOTAVETERAANIT RY
YHDISTYSASIAT

Läntinen ja Itäinen osasto
Yhdistyksen pikkujoulu ja samalla 45-vuotisjuhla on
keskiviikkona 8.12. SOKOS Hotelli Vantaassa (Hertaksentie 2) klo 14.30 –18.00.
Kuukausikokoukset kevätkaudella 2022 järjestetään entiseen tapaan kuukauden toisena keskiviikkona
klo14.00 Tikkurilan kirkossa, Asematie 12 a, 01300 Vantaa, kahvi klo 13.00. Ensimmäinen kokous on keskiviikkona 12.1.2022.

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

VETERAANITUNNUKSEN OMAAVIEN
VETERAANIEN KOTONA ASUMISTA
TUKEVAT PALVELUT
1.11.2019 astui voimaan laki, jolla tunnuksen omaavien veteraanien kotona asumista tukevat palvelut
saatettiin samalle tasolle kuin sotainvalideilla.
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Nämä palvelut ovat Valtiokonttorin rahoittamia ja Vantaan kaupungin järjestämiä.
Veteraanien em. palvelut perustuvat palvelutarpeen
kartoitukseen.
Kartoituksessa selvitetään tarpeet
• kotihoitoon ja tukipalveluihin
• apuvälineisiin
• asumispalveluihin tai laitoshoitoon
• asunnon muutostöihin; kaiteet, kynnykset
• omaishoidontukeen
• kuljetuspalveluun
Veteraani, mikäli palvelutarpeen kartoitusta ei osaltasi
ole tehty, pyydä sitä välittömästi asiakasohjausyksiköstä
soittamalla numeroon 09 8392 4202 (ma–pe klo 9–15) tai
sähköpostilla seniorineuvonta@vantaa.fi.
Kotona asumista tukevia palveluja, kuten ateriapalvelua
(lounassetelit), kuljetuspalvelua (taksikortit), pyykkipalvelua, siivousta tai pihatöitä voi pyytää soittamalla arkisin klo 8-16 välillä Länsi-Vantaalla lähihoitaja Jouni Lamminmäelle puh. 050 312 4538, Itä-Vantaalla joko edellä
mainitulle tai lähihoitaja Maarit Litmaselle puh. 050 318
1671. He soittavat takaisin, jos eivät heti voi vastata.

MUITA PALVELUITA
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

Eläkkeellä oleva lääninrovasti
Jukka Nevala pitämässä 19.9.
lähtösaarnaansa Maanpuolustusväen kirkkopyhässä Hämeenkylän kirkossa. Kuva: Riitta Ahlroth.

Toimittaja, pappi Veli-Matti Hynninen käväisi 13.10. yhdistyksen
kokouksessa kuvailemassa vaiherikkaan elämänsä erilaisia tapahtumia
ja tapaamisia. Kuvassa Hynnisen vieressä Aino Koskinen tutustuu
toimittajan laajaan kirjalliseen tuotantoon. Kuva: Tuula Mahlman.

Puheenjohtaja Matti Passi ojentaa jäsensihteeri Marjo Koivistolle Sotaveteraanien ansioristin.
Kuva: Markku Weckman.

Vantaan VETRES järjesti TixiBandin kanssa perinteisen ”Sinivalkoisen
musiikin”-syyskonsertin Tikkurilassa lauantaina 23.10.21. Koronapandemian rajoitusten purkautumiset innoittivat paikalle runsaan joukon
yleisöä, veteraanejakin. Kuva Tuula Mahlman.

klo 9–14) 09 830 6450, Korso 050 322 6560, Rekola
050 329 0361, Tikkurila (ma, to klo 11–13) 044 422 0456,
Vantaankoski (ke klo 11–13) 09 830 6426.

TAPAHTUMIA
Itsenäisyyspäivän 6.12. tilaisuudet
klo 9.00 lipunnosto kaupungintalon edessä
klo 9.20 kukkienlasku Tikkurilan veteraanipuistossa
klo 10.00 kaksikielinen jumalanpalvelus Pyhän Laurin
kirkossa ja välittömästi sen jälkeen n klo 11
kunnianosoitus seppeleenlaskuineen sankariristillä sekä

Ruskeasannan sankarimuistomerkillä.
klo 15.00 Itsenäisyysjuhla Martinlaakson koululla.
Jouluaattona 24.12. on reserviläisten ½ tunnin kunniavartiot Pyhän Laurin sankarihaudalla klo 14–17.30.
Katso myös Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin sivuilla
olevat tapahtumat! Niihin kaikkiin voit osallistua.

Katso myös Helsingin Seudun
Sotaveteraanipiirin tapahtumat tästä lehdestä!
Niihin kaikkiin voit osallistua.
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Kuvassa huomionosoitusten jakajat Rauno Loukkola ja Sakari Martimo. Huomionosoitusten saajat (vas)
Helsingin seudun Sotaveteraanipiirin myöntämä kultainen jäsenansiomerkki Markku Reimaa, Kristiina Haukilahti, ja Riitta Viitanen (kuvassa 6. vasemmalta). Suomen Sotaveteraaniliiton myöntämä kultainen ansioristi
Lotta Riisalo ja Olli Ollila. Suomen Sotaveteraaniliiton myöntämä ansioristi Kaisa Horsmajärvi (kuvassa 5.
vasemmalta), Raimo Ilveskero, Martti Nurmisalo (luovutettu myöhemmin), Hannu Pohjanpalo, Karin Tuukkanen ja Hannu Viitanen. Sotaveteraaniliiton toiminnanjohtaja Sakari Martimo luovuttaa Suomen Valkoisen
Ruusun Ritarikunnan Ritarimerkki Hannu Viitaselle.

Espoon Sotaveteraanit saivat
vihdoin pitää kokouksen
Koronan aika on ollut haasteellinen kaikille yhdistyksille, niin myös Espoon Sotaveteraaneille. Vihdoin tilanteen salliessa yhdistys pääsi pitämään syyskokouksen
18.10.2021. Kokouksessa käsiteltiin vuoden 2020 tilinpäätös ja normaalit kokousasiat.
Kokouksen avaussanoissa puheenjohtaja Hannu Viitanen toi esille ilonsa siitä, että nyt päästään lopultakin
käynnistämään yhdistyksen toiminta yli 1,5 vuoden tauon
jälkeen. Maanantaiesitelmien lisäksi voidaan toteuttaa perinteinen kynttilä- ja korttimyynti Kauppakeskus Ainoan
käytävässä 29.11.–3.12. Samoin perinteinen joulupuurotilaisuus pidetään Tapiolan Palvelukeskuksessa 13.12.
Kaartin Soittokunnan viihdekonsertti on 2.2.2022. Espoon kaupunki on luvannut veteraaneille viisi virkistyspäivää kesällä 2022.
Viimeiseen iltahuutoon kutsuttujen jäsenten kunnioittamiseksi pidettiin hiljainen hetki Antero Hakapään esittämän Narvan marssin soidessa.
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Kokouksessa olivat paikalla huomionosoituksia jakamassa Sotaveteraaniliiton toiminnanjohtaja Sakari Martimo ja Sotaveteraanipiirin toiminnanjohtaja Rauno Loukkola.
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Hannu
Viitanen ja muiksi hallituksen jäseniksi Hannele Kauhanen, Tuija Koivu, Olavi Matilainen, Helena Luukkonen,
Olli Ollila, Liisa Sihtola ja Raimo Riikonen.

JOULUMYYJÄISET

29.11.– 3.12. Kauppakeskus AINOA M-taso klo 10–18.
Myynnissä mm. itsenäisyyspäivän kynttilöitä ja joulukortteja
TERVETULOA!
(M-tasossa mm. DNA ja Life-liikkeet)

Espoon Seudun
Kulttuurisäätiö
palkitsi
kulttuurineuvos
Jouni Mykkäsen

Kulttuurineuvos Jouni Mykkänen on
toiminut Espoon Sotaveteraanit ry:n
perustamassa Espoon Seudun Kulttuurisäätiön hallituksen varapuheenjohtajana pitkään Espoon kaupungin
edustajana. Säätiön muut perustajat
olivat Kauniaisten kaupunki, Kirkkonummen kunta, (silloinen) Teknillinen Korkeakoulu ja Espoon kaupunginosayhdistysten liitto. Jouni
Mykkänen on antanut suuren panoksen säätiön toiminnassa ja on tuonut
laajan kulttuuriosaamisen ja yhteiskuntasuhteiden panoksensa säätiön
toimintaan.
Ansioistaan sotaveteraanitoiminnan päämäärien ja Kulttuurisäätiön
hyväksi kulttuurineuvos Mykkäselle
on myönnetty Suomen Sotaveteraaniliiton ansiomitali.

Kuvassa ansiomitalin luovuttamistilaisuudessa (vs) Espoon Sotaveteraanit ry:n puheenjohtaja ja säätiön hallituksen jäsen Hannu Viitanen,
mitalin vastaanottanut Jouni Mykkänen ja säätiön hallituksen puheenjohtaja Olli Ollila.

Syyskauden 2021
maanantaiesitelmät
klo 14.00
Tapiolan Palvelukeskuksessa
Länsituulentie 1 A, 3. kerros
22.11. Tohtori Sakari Ylivuori;
Maamme-laulun
mystinen historia
29.11. COB Pekka Snellman;
Sotakorvausalus
Turson palauttaminen
Suomeen

JOULUPUUROTILAISUUS 13.12.
Tapiolan Palvelukeskuksessa klo 14–16.
Syyskauden ensimmäiseen maanantaisesitelmään kokoontui 42 kuulijaa
ja kauden avasi filosofian tohtori Kari Selén, aiheenaan Mannerheimin tie.

Tervetuloa!
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ESPOON SOTAVETERAANIT RY
Sosiaalijaosto
Espoon Sotaveteraanit ry:n tukimuodot 2021
Korvausanomukset: Espoon Sotaveteraanit ry, Ukonvaaja 4, 02130 Espoo.
Merkitkää FI -alkuinen pankkitilinne numero korvaushakemuksiinne!
Tukimuodot ja tukiin oikeutetut
Fysikaalinen avokuntoutus: Lääkärin lähetteellä saadusta avokuntoutuksesta korvataan tunnuksen RS, RP ja
MR omaaville sotaveteraaneille käytettävissä olevan määrärahan sallimissa rajoissa. Itse maksetusta laskusta
tulee selvitä Kelan taksojen mukainen korvaus. Jäännössummasta voi tehdä korvausanomuksen ja postittaa sen
ylempänä annettuun osoitteeseen.
Ilman lääkärin lähetettä saadun avokuntoutuslaskun loppusummasta vähennetään oletettua Kelakorvausta 10 %:ia.
Taksikulujen osittainen korvaus: Tunnuksen omaavat veteraanit voivat saada välttämättömien taksikulujen
osittaista korvausta kuittia vastaan. Korvausta voi saada esimerkiksi KELA-korvattavien matkojen omavastuuosuudesta.
Sairaalamaksukorvaukset: Sairaalamaksuja korvataan harkinnan mukaan bruttotulon ollessa enintään
1.500 €/kk.
Puolisojäsenet ja puolisoleskijäsenet: saavat 10 kpl/vuosi 50 €:n arvoisia maksusitoumuksia käytettäväksi
oman harkintansa mukaan siivouspalveluun, jalkahoitoihin, hierontoihin tai pesulapalveluihin.
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 2021
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.
Seniorineuvonta ja palveluohjaus, Veteraanipalvelut, PL 2308, 02070 ESPOON KAUPUNKI
Määräpäivä hakemusten ja kuluvan vuoden kuittien (jalkahoito ja silmälasit) palauttamisessa on 31.12.2021.
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E.
M. Pekkinen
Twinputki Oy
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Julkaisija Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry,
www.sotaveteraanipiirihelsinki.¿, facebook.com/hssvp

* Vastaava toimittaja:
Kari Kuusela, puh. 0400 157 158
kari.kuusela@wiking.¿





Arv

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

* Ilmoitusmyynti:
Veli Matti Wilska
puh. 041 729 6262
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* Sivunvalmistus:
Kirkkonummen Sanomat Oy

Vänrikki Mielosen probleema

PÄHKINÖIDEN
RATKAISUA

 

Alkusyksy minulta on mennyt valokuva-arkistoja järjestellessä. Käteeni jäi kuva, jossa ei ollut muuta merkintää kuin
vuosiluku 1940. Hyvät veteraanisisaret ja -veljet. Osaatteko
Te auttaa minua; mistä kirkosta on kyse?




Vastaukset

Lähetä ratkaisusi tämän numeron tehtäviin piirin toimistoon
21.1.2022 mennessä, osoitteella Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri, Mannerheimintie 93 A, 00270 Helsinki. Arvomme
oikein vastanneiden kesken lahjakortit.

Voittajat

Onnetar poimi lehdessä 3/2021 olleiden pähkinöiden osalta
seuraavat onnelliset; Sudokussa Tuulikki Orelma ja Mielosen
osalta Pirkko Heimo. Kuvassa oli Malmin hautausmaalla olevan Oulunkylän sankarihautausmaan muistomerkki.
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Tilaa influenssa-rokotus
kotiisi Stellan kotisairaalasta
pääkaupunkiseudun
alueelle. Puh. 010 633 8585
Tarjoamme apua
myös arkeen,
kuten kotiaskareisiin,
lääkärikäynneille,
asiointikäynneille.
Tiedustelut
Kristiina Leppäseltä,
p. 040 758 4669.

APUA ARKEESI

Kuntoutuksen osaamiskeskus Helsingissä

Tarjoamme monipuolisia kuntoutuspalveluja sotainvalideille ja -veteraaneille, -leskille, puolisoille, lotille, pikkulotille sekä sotainvalideille myös ympärivuorokautista hoitoa ja intervallihoitoa
✓ Laitoskuntoutus ja päiväkuntoutus
✓ Avokuntoutus, fysioterapia
Tiedustelut:
✓ Ympärivuorokautinen hoito
✓ Pore- ja uima-allas, yrttikylvyt 040-570 1439
✓ Ravintola Veljeshovin ravitseva
ja monipuolinen ruoka
Lääkärit, sairaanhoitajat, fysioterapeutit,
toimintaterapeutit, jalkaterapeutti ja
vapaa-ajanohjaaja sekä muu osaava
henkilökuntamme ovat täällä Sinua varten.
Kuntoutuksen kärjessä lähes 30 vuotta - TERVETULOA

Käskynhaltijantie 5
00640 Helsinki

puh. 09 752 712
www.okks.fi

HELSINGIN SEUDUN SOTAVETERAANI

Julkaisija Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry,
www.sotaveteraanipiirihelsinki.fi, facebook.com/hssvp
• Vastaava toimittaja:
Rauno Loukkola, puh. 050 441 4703
toiminnanjohtaja.hssvp@kolumbus.fi
Kuolleet ja osoitteenmuutokset ilmoitettava
piirin toimistoon, puh 050 441 4703 tai
toiminnanjohtaja.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
• Taitto ja sivunvalmistus: Studio Jussi Ronkainen
puh. 0400 600 713 • jussi.p.ronkainen@gmail.com
• Paino: Newprint Oy, Raisio
• Lehden ilmestyminen 2022
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