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Vantaan
Sotaveteraanit ry 40 v
Yhdistys viettää 40-vuotisjuhlaa 2.6.2016
Hämeenkylän kirkolla, Auratie 3, klo
14.00. Onnittelujen vastaanotto klo
13.00 alkaen. Juhlapuhujana on Vantaan
kaupunginjohtaja Kari Nenonen. Mukana
myös Päämajan Soittokunta, lauluyhtye
Kanttiinin Lotat ja oopperalaulaja
Esa Ruuttunen. Lopuksi kahvitarjoilu
ja musiikkia, RYHÄ-yhtye. Kaikki
yhdistyksen jäsenet läheisineen ovat
tervetulleita juhlaan. Kunniamerkit.
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Parin viikon kuluttua on Joensuussa Suomen Sotaveteraaniliiton XXVII liittokokous.
Ensimmäisen kerran olin liittokokouksessa 1998 Helsingissä ja sen jälkeen
olen ollut kaikissa seuraavissa. Sotaveteraaniliiton jäseneksi liityin 90-luvulla ja
siitä lähtien olen ollut veteraanitoiminnassa mukana yhtäjaksoisesti erilaisissa
tehtävissä, viimeksi piirin puheenjohtajana 2012-2016. Tuolloin sotaveteraanit
olivat pääsääntöisesti hyväkuntoisia eläkeläisiä. Heillä oli aikaa, halua ja voimia
ottaa osaa yhdistystoimintaan, jota oli monipuolista. Pääsy laitoskuntoutukseen oli
haluttua, tehtiin pitkiä tutustumismatkoja kotimaassa ja etäämpänäkin, jäsenmäärät
olivat korkeimmillaan kaikissa portaissa, yhdistyksistä lähtien.
Nyt parikymmentä vuotta myöhemmin asiat ovat toisin, keski-ikämme on noin 92
vuotta, ikä on tehnyt tehtävänsä. Toimivista ja toimeliaista sotaveteraaneista on
tullut jatkuvaa hoitoa, hoivaa ja kuntoutusta tarvitsevia. Kuitenkin lukumäärältään
moninkertaisesti pienentyneessä yhteisössä on edelleen elämänhaluisia ja
lähiympäristössä tapahtuviin toimintoihin osallistuvia jäseniämme.
Lehtemme edellisen numeron pääkirjoituksessa toiminnanjohtaja totesi tyytyväisenä
Helsingin alueella tapahtuneet positiiviset muutokset erilaisissa sotaveteraanien
sosiaali- terveys ja kuntoutuspalvelujen saamisessa. Näihin kaikkiin positiivisiin
muutoksiin yhtenä tärkeimpänä tekijänä on ollut Helsingin kaupungin sosiaali- ja
terveysviraston organisaatiomuutokset. Näiden muutosten aikana sotaveteraanien
toimihenkilöillä on ollut mahdollisuus vaikuttaa veteraaneja koskeviin asioihin.
Heitä on konsultoitu useaan otteeseen, he ovat olleet apulaiskaupunginjohtajan
kuultavina ja he ovat esittäneet omia ehdotuksiaan mahdollisiin veteraanien tuleviin
toimintoihin. Koska veteraanien asiat hoituvat maassamme jo nyt monella alueella
hyvin, niin miksei myös Helsingissä. Sotaveteraanilehdessä 1/2016 ”lukijan”
kuvaamia kuntoutustapahtumia ei saa enää tapahtua.
Maassamme eletään niin taloudellisesti kuin sosiaalisestikin vaikeaa aikaa, kaikessa
pitää säästää. Veteraanienkin etuisuuksia on moneen kertaan uhattu juustohöylällä.
Onneksi sotaveteraaneilla on joukkomielenilmaisujen lisäksi ollut jo vuosia monelle
anonyymiksi jäänyt edunvalvojien ryhmä, joka on merkittävästi edesauttanut
sotaveteraaneja heidän etuusasioissaan. Veteraanit kiitollisina muistavat ja kiittävät
heitä veteraanien hyväksi tehdystä työstä.
Suomen veteraaniliittojen valtuuskunta VeVa esitti Sotaveteraanilehdessä 1/2016
kaksi veteraanien palvelutarpeita koskevaa veteraaneille mieluisaa lausumaa.
Valtion Rintamaveteraaniasian neuvottelukunnalle VeVa lähetti kirjeen, jossa
mainitaan mm; ”Suomen Veteraaniliittojen valtuuskunta esittää toteutettavaksi
yhtäläiset avopalvelut kaikille itsenäisyyden puolesta taistelleille kunniakansalaisille
itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuonna”
Mielestämme ei ainoastaan 100-vuotisjuhlavuonna, vaan jatkossakin kaikille
sotaveteraaneille suotaisiin vihdoinkin, subjektiivinen oikeus kaikkiin hoitoa,
hoivaa ja kuntoutusta vaativiin toimenpiteisiin. Sillä miltei kaikki veteraanien
samoin kuin muidenkin saman ikäisten tarvitsemat palvelut johtuvat iän mukana
jokaiselle ihmiselle tulevista muutoksista. Sotaveteraaneja on joukossamme vielä
2020-luvulla.
Toivotan kaikille hyvää kesää, myönteistä elämää ja mahdollisuuksien mukaan
liikkukaa paljon!
Kiitos vuosia jatkuneesta antoisasta ja
miellyttävästä yhteistyöstä

Erkki Merikallio

Kansi
Kansallista veteraanipäivää
vietettiin 27.4. usealla taholla
piirin alueella. Kannen kuvat
Helsingissä ja Espoossa
pidetyistä tilaisuuksista.
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Piirissä tapahtunutta

Talvisodan päättymisen muistotilaisuudessa 13.3. esiintyi mm. Helsingin Konservatorion nuoret laulajat.

Lehdistöneuvos Erkki Heikkinen luovutti Suomen Sotaveteraaniliiton kultaisen ansioristin espoolaisille veteraaneille Sylvi
Virtaselle ja Raimo Elonsalolle. Kuva Matti Kaltokari.
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Talvisodan päättymistä muistettiin 13.3. marsalkka Mannerheimin ratsastajapatsaalla, kuvassa veteraani- ja reserviläisjärjestöjen lippulinna.

Ässän patsaalle pidettiin Ässän perinneyhdistyksen toimesta tilaisuus talvisodan päättymisen päivänä 13.3. Seppeleitä laskivat perinneyhdistys itse, Helsingin kaupunki, Kaartin Jääkärirykmentti, killat, veteraanijärjestöt, Stadin Slangi ry ja omaiset.
Kuvassa Kaartin soittokunnan signalisti aloittaa tilaisuuden. Kuva KK.
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Kaartin Jääkärirykmentin komentaja, prikaatikenraali Pekka Toveri piti puheen Ässän muistomerkillä talvisodan päättymisen
muistotilaisuudessa.

Marskin patsaalle laskettiin totuttuun tapaan Kansallisena veteraanipäivänä 27.4. seppele Helsingin varuskunnan, Helsingin
kaupungin ja veteraanijärjestöjen toimesta. Kuvassa vasemmalta Etu-Töölön lukion oppilaat Roona Sirkkanen, Mici Tuores,
apulaiskaupunginjohtaja Anne Sinnemäki, eversti Ahti Kurvinen ja veteraanit Kyllikki Ihalainen ja Paavo Hurtta.
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Veteraanipäivänä palkittiin Helsingissä mittava joukko veteraaneja, jotka Helsingin kaupunki oli kutsunut kaupungitalolle.

Veteraanipäivänä Vantaalla pidetyssä tilaisuudessa palkittuja.
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Espoossa veteraanipäivänä palkittuja.

Virossa Suomen suurlähetystön tiloissa
palkittiin Kansallisena veteraanipäivänä
virolaisia ”Suomen poikia”.
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Piirin vuosikokouksessa piirille
uusi puheenjohtaja

Piirin puheenjohtajana 4 vuotta ja aktiivista veteraanityötä lähes 30 vuotta tehnyt Erkki Merikallio luopui tehtävästään.
Piirin sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 20. huhtikuuta ravintola White
Ladyn kokoustilassa. Paikalle oli saapunut lähes 40 piirin ja jäsenyhdistysten
henkilöjäsentä. Vuosikokouksessa puhetta johti Sotaveteraaniliiton valtuuston

Puheenjohtajan tervehdys!
Kiitän saamastani luottamuksesta jäsenistömme valitessa minut huhtikuussa
vuosikokouksessa Helsingin Seudun
sotaveteraanipiirin puheenjohtajaksi.
Olen 58-vuotias ja yli 37-vuotisen
sotilasuran Puolustusvoimissa tehnyt evpupseeri. Palveluspaikkani ovat vaihdelleet
pääkaupunkiseudun joukko-osastojen
ja esikuntien eri tehtävistä myös LähiIdässä toimimiseen Israelissa, Syyriassa
ja Libanonissa. Tällä hetkellä olen Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toiminnanjohtajana Helsingissä vastuualueenani
vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen
järjestäminen kansalaisille.
Olen toiminut Kaartin Jääkärirykmen-

puheenjohtaja Sakari Sippola. Kokous
hyväksyi toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2015 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelmat vuodelle 2016.
Kokouksessa piiri sai myös uuden
puheenjohtajan. Pitkään ja aktiivisesti

veteraanityössä mukana ollut ja vuodesta
2012 piirin puheenjohtajana toiminut Erkki Merikallio luopui tehtävästä. Piirin 13.
puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti
nuoremman ikäpolven edustaja Pertti
Laatikainen.
tin ja Etelä-Suomen sotilasäänin komentajana, minkä vuoksi koen tuntevani hyvin
myös niin Helsingin seudun kuin koko
Uudenmaan sotaveteraanijärjestöt. Olen
henkilökohtaisesti osallistunut moniin
alueen merkittävimpiin veteraanitapahtumiin Marskin patsaalla järjestettävistä
tilaisuuksista aina Kaunialan ja Oulunkylän sotavammasairaalan tilaisuuksiin.
Kosketuksen sotaveteraaneihin sain
jo varhain viettäessäni lapsuuteni kesät,
yhteenlaskettuna lähes kaksi vuotta,
isoisäni kanssa hänen kotipaikallaan
Pohjois-Savossa. Ukki oli 3 sodan vapaussodan, talvisodan ja jatkosodan
veteraani. Useissa Puolustusvoimien
tehtävissä komentajana toimiessani oh-
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jeeni alaisilleni oli, että veteraanien kaikki
pyynnöt täytetään. Ymmärrän myös
kotirintaman, naisten ja lasten osuuden
torjuntataistelumme onnistumiseen Isänmaamme vaikeina sodan vuosina. Monet
ystäviksikin tulleet veteraanit ovat jo
siirtyneet ajasta ikuisuuteen ja heistä on
jäänyt kaunis muisto, joka luo myös uskoa
omaan maanpuolustustyöhöni.
Sotaveteraanipiirin tehtävä on pitää
huolta jäsenistään ja heidän eduistaan.
Vaikutamme aktiivisesti sekä pääkaupunkiseudun kaupunkeihin ja kuntiin

että myös Sotaveteraaniliiton toimintaan
edunvalvontamme onnistumiseksi. Yksilötasolla haluamme pitää yhteyttä ja
huolehtia kaikkien jäseniemme, sekä
tunnuksen omaavien että puolisojäsenten,
hyvinvoinnista.
Haluamme katsoa myös tulevaisuuteen
siinä, miten saatamme kunniatyömme
loppuun 2020-luvulle siirryttäessä. Perinnetoiminnasta päättämisen teemme
jäsenistömme hyväksymällä tavalla sitten
kun sen aika tulee.
Kiitän luottamuksesta puheenjohta-

javalinnassa. Teen kaikkeni ollakseni
luottamuksen arvoinen.
Tunnuslauseeni on aina ollut: ”Periksi ei anneta – eivät veteraanitkaan
antaneet!”
Hyvää alkavaa kesää jäsenistöllemme
ja yhteistyötahoillemme!

Pertti Laatikainen
Helsingin Seudun
Sotaveteraanipiirin puheenjohtaja

Nuorten tervehdykset veteraanipäivänä
Helsingin kaupungin veteraanipäivän juhlaan nuorten tervehdyksen toi Etu-Töölön
lukion oppilas Roona Sirkkanen:
”Arvoisat veteraanit. On kunnia tavata
teitä ja saada mahdollisuus kiittää historiaamme muokanneita henkilöitä. Teidän
toimintanne ja ansionne ovat jättäneet
ikuisen jäljen historiaamme ja moniin
sukupolviin.
Te olette tehneet jotain suurta. Te olette
antaneet omasta elämästänne meille
muille. Tämä on teidän perintönne.
Tätä perintöä ei tule unohtaa, sitä tulee
päinvastoin juhlistaa.
Kiitos veteraanit. Kiitos teoistanne
ja siitä mitä olette meille antaneet.
Kiitos.”
Vantaan kaupungin veteraanipäivän
juhlaan nuoreten tervehdyksen toi Lumon

Roona Sirkkanen
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lukion oppilas Veikko Tudeer:
”Arvoisat sotiemme veteraanit, hyvä
juhlaväki. Tänään on kansallinen veteraanipäivä, jona arvostetaan veteraanien
tekoja. Meille suomalaisille tämä tarkoittaa sotiemme veteraanien arvostamista, ja
kiitollisuutta heidän taistelustaan Suomen
itsenäisyyden puolesta.
Itsenäisyys on meille suomalaisille
tärkeä asia, vaikka me nuoret sitä harvemmin ajattelemme. Nyt veteraanipäivänä
onkin hyvä miettiä sen merkitystä meille,
ja pohtia, mikä sitä nykyisin voi uhata,
sekä miten näihin asioihin voisi vaikuttaa. Talous ei kuitenkaan ole aivan niin
synkkä kuin monet uskovat tai uutisoivat.
Talous on kaiken kaikkiaan verrattavissa
vuoristorataan. Jos turvalaitteet ovat kunnossa, alamäistä selvitään kyllä, vaikka

Veikko Tudeer

vointi saattaa vähän aikaa olla huono. Ja
jokaisen alamäen jälkeen on taas nousu.
Nykyinen talouden heikentyminen ei
jatku loputtomiin, vaan talous alkaa vielä
nousta, kuten aina ennenkin.
Kaiken kaikkiaan tulevaisuus on lupaava. Kun talous lopulta kääntyy kasvuun,
monet nykyiset ongelmamme hellittävät
hieman, ja saamme varoja niiden korjaamista varten Kävi miten kävi, nykyinen
tilanteemme antaa hyvän pohjan uutta
varten. Nykyiset ongelmat eivät kuitenkaan ole valtavia, Suomi on selvinnyt
huomattavasti pahemmastakin. Minä
uskon, että Suomea odottaa menestyksekäs tulevaisuus, ja sen on mahdollistanut
sotaveteraanien teot Suomen sodissa
isänmaamme hyväksi.”

Pullonpalautuskuiteilla voi tukea
Vantaan Sotaveteraanien toimintaa

Tyytyväiset lippaan kiinnittäjät, kauppias Jouni Monto (vas.), veteraanien puheenjohtaja Jaakko Vesanen ja hallituksen jäsen Markku Weckman. Kuvat Jaakko Vesanen.
Karkauspäivän aatosta 28.2. lähtien on
Tikkurilan K-Supermarket Ylivetoon
pullonsa palauttaneet voineet valita,
haluavatko vaihtaa palautuslaitteesta
saamansa lipukkeet kauppojen kassoilla euroiksi vai pudottaa ne saman tien
laitteiden viereen kiinnitettyyn, tänä
vuonna 40-vuotismerkkipäiviään viettävän Vantaan Sotaveteraanien pullokuittilippaaseen. Tähän kerääntyneet varat
ohjataan oman kunnan sotaveteraanien
kuntoutukseen ja erilaisiin arkea helpottaviin palveluihin.
Yliveto ja samassa kiinteistössä palveleva Alko sijaitsevat Peltolantien ja
Talvikkitien kulmauksessa ja pullonpalautuspiste entisellä paikallaan Alkon
eteisessä.
Vantaan Sotaveteraanit ry osoittaa
lämpimät kiitoksensa Tikkurilan KSupermarket Ylivedon kauppiaalle Jouni
Montolle sotaveteraaneja kohtaan osoittamastaan tuesta ja arvostuksesta tässäkin
hankkeessa.
Tuula Mahlman

Ella Lahdenkangas ehätti ensimmäisenä palauttamaan pullonpalautuskuittinsa Vantaan Sotaveteraanien lippaaseen.
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Jalkaväkimiehenä ja lentäjänä
Suomen talvisodassa kokema vääryys
sai minut, 15-vuotiaan nuorukaisen,
liittymään Kalajoen suojeluskuntaan
heinäkuussa 1940. Sain kiväärin ja panoksia kotiini.
Huhtikuussa 1942 Kokkolan sotilaspiirin esikunta kieltäytyi ottamasta käsittelyyn anomustani päästä vapaaehtoisena
armeijaan, koska ”syksyllä 1941 nuoret
miehet olivat tapattaneet Kannaksella
itsensä ja Marski sen takia kieltänyt
ottamasta alle 18-vuotiaita”. Halusin
armeijaan, koska 30.5.1942 pääsin kirjoittamatta ylioppilaaksi ja halusin saada
asevelvollisuuden pois ennen kuin aloitan
opiskeluni. Tietysti halusin myös päästä
mukaan voitonjuhliin, Saksan voittoa
pidettiin selviönä.
Kun kerroin asian isälleni, niin hän
sanoi, että ”annappa ne paperit minulle”. Toukokuun loppupuolella Kalajoen
suojeluskunnan paikallispäällikölle tuli
Päämajasta minulle osoitettu palvelukseenastumismääräys. Kysyin isältäni, että
”mitä sinä niille papereille teit”? ”Panin

ne kirjekuoreen, ostin postimerkin ja kirjoitin osoitteeksi Päämaja, Mikkeli”.

Jalkaväkeen Kuopioon
Kesäkuun 2. päivänä aloitin asepalvelukseni Kuopiossa jalkaväen koulutuskeskuksessa konekiväärikomppaniassa.
Viikon kuluttua komppanianpäällikkö,
kansakoulunopettaja-vänrikki kutsui
minut toimistoonsa. Sanoi leppoisasti
haluavansa tarkistaa minun syntymäaikani 1.2.1925. Myönsin sen oikeaksi.
”On tullut varmaan jokin erehdys, alle
18-vuotiaita emme saa ottaa, voitte pakata
reppunne ja pääsette lähtemään iltajunalla
kotiin”. Otin lompakostani Päämajan palvelukseenastumismääräyksen. Hän luki
sen, liitti paperin kantakorttiini ja sanoi
”voitte jäädä”. Tämän jälkeen kukaan ei
enää kysynyt ikääni.
Kuopiosta koulutukseni jatkui Hyrynsalmen henkilötäydennyskeskuksessa.
Sieltä helmikuussa 1943 Uhtuan rintamalle JR 53:n 1. pataljoonan kk-komp-

Alikersantti Olli Kivioja vuonna 1943.
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paniaan. Pataljoonan komentaja ja kkkomppanian päällikkö, nuori luutnantti,
asuivat samassa rakennuksessa 1,5 km
rintamalinjan takana, jossa ilmoittauduin.
Minulle neuvottiin polku kk-ryhmän
korsulle ja varoitettiin, että juuri ennen
korsua polkua suojaavassa kumpareessa
on notkelma. ”Edetkää matalana kyykkysillään, ettei tarkka-ampuja näe.” En
varmaan ollut tarpeeksi matalana, kun
notkon kohdalla yksinäinen luoti vihelsi
pääni ohi. Kuulen vihellyksen vieläkin.

Uhtualle
Korsussa ilmoittauduin ryhmänjohtajaalikersantille. Keskellä pientä korsua
oli kamiina ja molemmin puolin laverit
neljälle miehelle. Korsu oli matalan
kukkulan suojaisessa rinteessä. Vajaa
kymmenen metrin päässä oli ohkaisista
pyöreistä rungoista tehty sauna. Kiukaana
oleva iso kivikasa lämmitettiin silloin
tällöin öisin. Kun heitti flanellipaidan
kuumahkojen kivien päälle, niin saattoi
kuulla vain napsetta, kun täit halkeilivat.
Sitten ei muutamaan päivään tarvinnut
kynsiä, mutta täit tulivat uudelleen.
Kerran kranaatti osui saunaan, joka meni
säpäleiksi eikä sitä rakennettu uudelleen
minun aikanani.
Korsu oli yksinäisenä Hevosenkengän
puolustuslinjan pohjoisreunassa, siitä
jatkui erämaa pohjoiseen. Kertaakaan
ei joukkueenjohtaja eikä komppanian
päällikkö käynyt korsussamme. Vartiossa
olo ja ruokatonkan odottelu olivat ainoa
tehtävämme. Vihollinen lähetti kovaäänisellä Teuvan Tiltun propagandapuhetta ja
silloin tällöin yksittäisiä tykin terveisiä,
römpsiä.
Kun Pääsiäisenä 1943 sain eläinlääkäriveljeltäni kuulla, että nyt on haku päällä
Lentosotakouluun Kauhavalle lentokoneen ohjaajakurssille, menin seuraavana
päivänä komppanian päällikön puheille.
”Joo, kyllä sellainen kirjelmä on tullut,
mutta minä aattelin, ettei se kiinnosta
täällä ketään ja panin sen mappiin. Mutta
jos haluatte, niin voitte lähettää hakemuksenne. Minä olen kyllä ajatellut lähettää
teidät seuraavalle elokuussa alkavalle
upseerikurssille Niinisaloon”.
Sunnuntaiaamuna 30.5.1943 kello 6
alkoi vihollisen kova tykistökeskitys ja
hyökkäys pataljoonan voimin asemiamme
vastaan. He pääsivät lähellä korsuamme
taisteluhautaan. Kello 9 sanoin ryhmänjohtajallemme, alikersantti Kemppaiselle,

että minun pitäisi lähteä Helsinkiin, mutta
voinko tässä tilanteessa lähteä. Hän sanoi,
että lähde vain. Ja niin touko-kesäkuun
vaihteessa kävin Tilkan Psykofysiologisessa laitoksessa lääkärintarkastuksessa ja
tulevan kurssinjohtajamme puhuttelussa.
Sitten takaisin Uhtualle. Pian tuli käsky
ilmoittautua 16.6.1943 Lentosotakoulussa
Kauhavalla.

Lentäjän oppiin
Kauhavalla peruskurssi kesti tasan
vuoden. Koulutus oli hidasta, kalustosta
puutetta. Lento-oppilaiden piti jopa avata
kiitorata lapiotyönä, kun traktoreita ei
ollut. Lopuksi tuli hevosmies rekineen
avuksi. Lentokenttä oli 1000 m x 1000 m
ruohokenttä, josta noustiin ja laskeuduttiin tuulen suunnan mukaan. Laskusuunta
osoitettiin ruohokentälle levitetyllä lakanalla. Koulukoneissamme ei ollut radiota,
joten ilmassa ollessamme emme voineet
olla yhteydessä mihinkään. Ohjaajaopettajamme antoi lentotehtävät.
Peruskurssin jälkeen 16.6.1944 alkoi
koulutus harjoitushävittäjillä. Heinäkuun
lopulla meistä 15 sai sotilaslentäjän
todistuksen - minulla numero 1183 - ja
Suomen Lentomerkin, hakaristimerkin.
Sama ryhmä määrättiin kaksimoottorikoulutukseen Luonetjärvelle. Sieltä sain

Bristol Blenheim -pommikone palaa lennolta Luonetjärven kentälle
maaliskuussa 1944. SA-Kuva.
29.10.1944 siirron Blenheim- Lentolaivue
42:een Kemiin, josta minut kotiutettiin
21.12.1944 palveltuani 2 v 6 kk 3 vk, enkä
ollut täyttänyt kahtakymmentä vuotta.
Yhtään sotalentoa en ehtinyt tehdä.
Loppiaisena 1945 astuin Kokkolassa
junaan aloittamaan opiskeluni siviiliammattiin Helsingin yliopistossa. Valmistuin
lääkäriksi 1951 ja yleiskirurgiksi 1956.

Kuvassa on korsumme Uutela, joka oli Uhtuan rintaman puolustusaseman pohjoisin korsu Hevosenkengässä kevättalvella 1943. Siitä
oli pohjoiseen Röhöön umpimetsää ja suomaastoa, jossa ei ollut rintamalinjaa. Ikkunat makuulavereiden kohdalla. Niiden välissä oli kapea lattia, jossa oli kamiina. Katosta roikkui hälytysnarusta muutama tyhjä peltipurkki. Hälytysnarun toinen pää oli kiinni konekivääripesäkkeen seinämässä, jonka syvennyksen alku näkyy taisteluhaudan seinämässä. Korsun kattona oli usea kerros hirsiä. Taustalla näkyvä tumma metsä on vihollisen puolella. Sauna oli heti kuvan ulkopuolella oikealla. Seinustalla ja maassa ilmeisesti patruunalaatikoita. Riuku oli heti kuvan etureunan ulkopuolella.

Toimin 1957-1996 Helsingin Diakonissalaitoksessa kirurgina. Moni ilmavoimien
ohjaaja hakeutui liikennelentäjäksi Suomessa tai ulkomailla.
Ero Uhtuan korsu- ja Kauhavan kasarmielämän välillä oli suuri. Korsussa oltiin
etulinjassa ja samoissa vaatteissa ympäri
vuorokauden, mantteli laverilla patjana ja
reppu päänalusena. Kauhavalla nukuttiin
kerrossängyissä lakanoissa. Eturintaman
jalkaväkisotilaan olosuhteet olivat rankimmat, lentäjä palasi taistelulennolta
tukikohtaansa siviilielämän kaltaisiin
olosuhteisiin. Jalkaväkikasarmissa olin
tottunut tiukkaan kuriin ja täsmällisyyteen. Kuopiossa aliupseereissa oli
santsarityyppejä, oli öisiä herätyksiä ja
marsseja. Kauhavalla olo oli leppoisaa,
keskityttiin vain lentämiseen ja teoriaan.
Siellä saimme lentäjille kuuluvan ylimääräisen voinapin. Kurssimme johtaja,
kapteeni Vertti Savolainen oli tiukka ja
valmis käyttämään putka-arestia rangaistuskeinona. Ruokailuun mennessämme
parijonossa hän arvaamatta tuli tarkastamaan kenkien kantalaput. Ne eivät
saaneet olla takaosasta kuluneita.
Ilmavoimissa ei ollut palveluksesta
kieltäytyjiä eikä käpykaartilaisia eikä hermoromahduksia kuten jalkaväessä. Kaikki
olivat sinne vapaaehtoisesti hakeutuneet.
Jalkaväessä huomasin, että perheelliset ja
maanviljelijät olivat enemmän huolissaan
kotiasioistaan kuin nuoret perheettömät,
jotka saattoivat asennoitua: ”kun puuhun
kiipeän, niin maahan ei mitään jää”.
Olli Kivioja
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Kansallisen veteraanipäivä Vantaalla

Kansallisen veteraanipäivän juhlallisuudet Vantaalla aloitettiin perinteisesti
heti aamulla klo 9 lipunnostolla ja kukkien
laskulla veteraanimuistomerkeille Tikkurilan Veteraanipuistossa. Puheen piti Vantaan
kaupunginjohtaja Kari Nenonen.
Vantaan kaupunki ja VETRES-toimikunta järjestivät Korson Lumosalissa arvokkaan veteraanipäivänjuhlan. Juhlassa
esiintyivät mm. Vantaan musiikkiopiston
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A-puhallinorkesteri Vamos, Lumon lukion opiskelijat ja Tikkurilan mieskuoro.
Vantaan kaupungin tervehdyksen toi apulaiskaupunginjohtaja Martti Lipponen ja
juhlapuheen piti kenraaliluutnantti Pentti
Lehtimäki. Nuoren puheenvuoron esitti
Lumon lukion oppilas Veikko Tudeer.
Juhlan kohokohta oli SVR MI-kunniamerkkien jako. Vantaan Sotaveteraaneista
merkkejä oli myönnetty 19 henkilölle,

joista paikalle oli päässyt 15. Saajilleen
merkit jakoivat yhdistyksen puheenjohtaja Jaakko Vesanen ja varapuheenjohtaja
Matti Passi.
Kaikin puolin onnistunut juhla päätettiin yhteiseen Maamme lauluun, jota
säesti Vantaan musiikkiopiston A-puhallinorkesteri Vamos.
Tuula Mahlman

Helsingin Seudun
Sotaveteraanipiirin
perinteinen Valoa syksyyn -konsertti järjestetään lauantaina
8.10. klo 14.00 Helsingin Konservatoriossa, Ruoholahdentori 6
(Lähellä Ruoholahden
metroasemaa)
Kuten viereisestä ilmoituksesta näet, olemme saaneet korkeatasoisia esiintyjiä. Konsertti
on varmasti ikimuistoinen.
Ilahduta lähimmäisesi
ja tuo hänet konserttiin.
Pääsylippu maksaa vain
20 euroa. Niitä saa piirin toimistosta. Osta
heti, sillä liput menevät
nopeasti.
Lisätietoa piirin toimistosta, 050 4414 704
tai 050 4414 703
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Veteraani
Rintamaveteraanien kotona
asumista tukevat palvelut
Valtio on osoittanut vuodelle 2016 erillisen määrärahan rintamaveteraaneille kotona asumista tukeviin
palveluihin. Tavoitteena on tukea monipuolisesti
sotaveteraanien kotona selviytymistä. Määrärahalla
kaupungit tuottavat veteraaneille lisäpalveluja jo
voimassa olevien kunnallisten palvelujen lisäksi.
Helsinki
Helsingin kaupunki on lähettänyt jokaiselle palveluihin
oikeutetulle sotaveteraanille kirjeen asiasta. Kirjeen mukana on lomake, jolla palveluita haetaan.
Helsinkiläinen sotaveteraani voi hankkia 900 eurolla
palveluja, esimerkiksi;
- siivousta ja ikkunoiden pesua
- lounasseteleitä tai Menumat-ateria-automaatin
- pesulapalveluita
- pihatöitä tai
- kuljetuspalveluja
Mahdollista on saada kotiin myös hyvinvointia tukeva
kotikäynti sosiaaliohjaajan tai kotihoidon ohjaajan tekemänä. Kotikäynnin aikana on mahdollista selvittää
laaja-alaisesti tarvitsemianne palveluja.
Lisätietoa näistä palveluista saa kotihoidon toimistosihteeriltä, ma – pe klo 9 – 12, puh (09) 310 75637.

Espoo
Espoon kaupunki on lähettänyt jokaiselle palveluihin
oikeutetulle rintamaveteraanille kirjeen asiasta. Kirjeen
mukana on lomake, jolla palveluita haetaan.
Espoossa määrärahalla järjestetään siivous- ja ikkunanpesupalvelua sekä avustavia palveluita esim. saattamispalvelua, pieniä pihatöitä, lumenluontia, asiointiapua kodin
ulkopuolella ja ulkoiluapua kotona asuville rintamaveteraaneille. Omaishoitajilla on mahdollisuus käyttää myös
virkistysvapaa toteuttamiseen. Edellä mainittuja palveluita
voi ostaa 44 tuntia.
Lisätietoja asiasta saatte arkisin puhelinnumerosta
09- 816 33333 klo 9.00 - 15.00
Vantaa
Vantaalla määrärahalla voi saada siivouspalveluita, pieniä
asunnonmuutostöitä ja lähihoitajan käyntejä.
Palveluita haetaan toimistosihteeri Armi Haukalta
(09) 8392
Kauniainen
Palveluita haetaan toimistonhoitaja Leea Marttalalta
(09) 5056 382. Häneltä saa myös lisätietoa.

Kutsu Veteraanien kirkkopyhään
Uudenmaan alueen veteraanien yhteistä kirkkopäivää vietetään lauantaina 3.9.2016 Riihimäen keskuskirkossa.
Ohjelma
Messu alkaa klo 11.00. Messussa saarnaa kenttäpiispa Pekka Särkiö.
Päiväjuhla on heti messun jälkeen. Juhlapuheen pitää kenraalimajuri, evp Pekka Parkatti
Lounas on päiväjuhlan jälkeen noin klo 13.15 kirkkopuiston seurakuntakodissa (kirkon vieressä)
Kuljetus
Kuljetus lähtee Mannerheimin ratsastajapatsaalta lauantaina 3.9.2016 klo 9.30. Ilmoittautumiset piirin toimistoon 050
441 4704 16.8. mennessä.
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nietuudet
Rintamaveteraanien tuettu kotona
kuntoutuminen
Helsingissä käynnistettiin tänä vuonna veteraanien tuettu
kotona kuntoutuminen. Tämä on erinomainen vaihtoehto,
jos ei enää jaksa lähteä laitoskuntoutukseen tai avokuntoutus tuntuu liian raskaalta. Tuettu kotona kuntoutuminen
tukee erinomaisella tavalla kotona selviytymistä.
Ensimmäisellä tapaamiskerralla selvitetään veteraanin kotona selviytyminen ja laaditaan kuntoutussuunnitelma yhdessä veteraanin, fysioterapeutin
/ sosiaaliohjaajan ja mahdollisesti omaisen kanssa.
Kuntoutuksen tukihenkilö (lähihoitaja) käy veteraanin
luona kerran viikossa. Kotikäynti kestää noin 2 tuntia
ja yhteensä 20 käyntikertaa, jotka on joustavasti sovitettavissa. Tuettu kotona kuntoutuminen ei sisällä yksilöhoitoja, vaan perustuu veteraanin ja tukihenkilön
yhdessä tekemiseen.
Kuntoutus voi sisältää esimerkiksi;
- liikuntaa (fysioterapeutin tekemien yksilöllisten
harjoitusten tekemisessä avustaminen ja kannustus
omatoimiseen harjoitteluun)
- ulkoilu yhdessä veteraanin kanssa
- kuuntelemista, keskustelua ja vaikka laulamista
- tukea kodin ulkopuolisiin tapahtumiin osallistumiseen, esim. palvelutalojen tai veteraanijärjestöjen
tilaisuudet
- asiointikäyntejä yhdessä, esim. apteekkiin, kauppaan
tai torille
- apuvälineiden hankinnassa avustamista ja niiden
käytön opetusta
- lehtien lukemista
- muistin tukemista, esim. ristikoiden tai sudokujen
avulla, valokuvien katselua, kortin pelaamista ja
muistelemista
- tukea ja kannustamista päivittäisistä toimista selviämiseen esim. ruokailuun ja pienten kotiaskareiden
tekemistä
- pihatöiden tekoa, kukkien kastelua, marjojen poimintaa yhdessä
Ota rohkeasti yhteyttä fysioterapeutti Elisa Karhumaa 040 358 0534 tai sosiaaliohjaaja Pirre Liukkonen
040 621 2696

Elisa Karhumaa (oikealla) ja Pirre Liukkonen odottavat yhteydenottojanne. Tuettu kotona kuntoutuminen tukee erinomaisella tavalla kotona selviytymistä.
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HELSINGIN SEUDUN SOTAVETERAANIPIIRI RY
www.sotaveteraanipiirihelsinki.fi
PIIRI
Puheenjohtaja Pertti Laatikainen, puh. 050 543 6151
Toimisto: Mannerheimintie 93 A, 00270 Hki
Toimisto on avoinna ma-to klo 9 -14, puh.aika 9 - 12
sähköposti: helsinginseudun.svp@sotaveteraaniliitto.fi
Toiminnanjohtaja Rauno Loukkola puh. 050 441 4703
sähköposti: toiminnanjohtaja.hssvp@kolumbus.fi
Piirisihteeri Sinikka Watjus puh. 050 441 4704
sähköposti: piirisihteeri.hssvp@kolumbus.fi
Kuolleet ja osoitteenmuutokset piirisihteerille!
Sosiaalineuvoja Anita Koskinen, puh. 050 441 4705
sähköposti: anita.koskinen@luukku.com
Maksuton oikeudellinen puhelinneuvonta
Varatuomari Pentti Lehtola puh. 0400 401 594
Varatuomari Martti Mikkonen puh. 050 584 8736
Veteraanien avustajatoiminta
avustajatilaukset ma – pe 9.00 – 11.00
Helsinki
Projektiohjaaja Tiina Saloheimo puh. 040 137 6807
Muu Uusimaa
Projektiohjaaja Elisa Ronkainen puh 050 433 6496
Inkeriläiset ja Karjalaiset Heimoveteraanit kerho
Toiminnanjohtaja Vihtori Hyyrönen puh. 050 3019140
Puheenjohtaja Hans Gabrielsson, puh. 275 9369
Suomen Sotaveteraanien Viron kerho
Toiminnanjohtaja Mati Blumfeld puh. +372 501 5962
Toompea 8, 10142 Tallinn, Viro
Toimisto avoinna ma 14-18 ja ti klo 9-13
puh. 372 6660 435

Espoon Sotaveteraanikuoro
Puheenjohtaja Lauri Lehtonen, puh. 0400 542 527
Kuoron johtaja Kai Vahtola, puh. 524 787
Kuoron varajohtaja Pekka Kontu, puh. 455 6768
Isäntä, lipunkantaja, vpj Matti Mäkeläinen
puh. 040 549 0562
VANTAAN SOTAVETERAANIT ry
Jäsensihteeri Marjo-Riitta Koivisto, puh. 0400 602 905
Puheenjohtaja Jaakko Vesanen, puh. 823 1137
Kuntoutusvastaava Seppo Kuokkanen puh. 040 525 0531
Tiedotusvastaava Tuula Mahlman puh.050 596 1720
SUOMALAISET SOTAVETERAANIT
AMERIKASSA
Puheenjohtaja Hans Nyholm puh.+1-561-284 6886,
gsm.+1-561-319 8852
Sihteeri Mirja Silvan gsm +1-561-568 8393
Kannattajajäsenyhdistykset
PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA
PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA ry
Puheenjohtaja Hannu Saloniemi Puh. 0400 701 533
Veteraaniyhteyshenkilö Kaarlo Männistö
puh. 0400 440 942
HELSINGIN RAUHANTURVAAJAT ry
Puheenjohtaja ja yhteyshenkilö
Tapani Forsström, puh. 050 568 0776

KAUPUNKIEN VETERAANIPALVELUT

Helsingin Sotaveteraanikuoro
Puheenjohtaja Pentti Paavola, puh. 684 8813
Laulunjohtaja Reijo Pajamo puh. 768 026
Taloudenhoitaja Kaisa-Liisa Puhakka 050 569 8439

Helsinki
Veteraaniasiamies Leila Kytölä (09) 310 50513
Kuntoutustoimisto (ma-to 9 - 12) (09) 310 505 44
Kunnalliset avopalvelut (ma – pe 9 -12) (09) 310 75637

ESPOON SOTAVETERAANIT ry
Toimisto: Ukonvaaja 4, 02130 Espoo, puh. 452 5721
Toimisto on avoinna ma, ti ja to klo 9 -14.
sähköposti: espoon.sotaveteraanit@luukku.com
Toimistotyöntekijä Kristiina Haukilahti
Puheenjohtaja Yrjö Viitasaari, puh. 0400 706 770
Naisjaoston pj Liisa Sihtola 0500 801 510
Kuntoutussihteeri Pertti Sirén, puh. 044 0303142

Espoo
Kuntoutuspalvelut (ma - to 12 - 13) (09) 816 42380
Kunnalliset avopalvelut (ma – pe 9 – 15) (09) 816 33333
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Vantaa
Armi Haukka (09) 8392 3883, 040 719 6057
Kauniainen
Leea Marttala (09) 5056 382

HELSINGIN SEUDUN SOTAVETERAANIPIIRI RY
Mannerheimintie 93 A, 00270 Helsinki, Puh. 050 441 4704
Toimisto on avoinna maanantai - torstai klo 9.00 - 14.00
Piirin toimiston (piirisihteeri) puhelinaika ma – to klo 9.00 – 12.00

YHDISTYSASIAT
Piirin toimisto on suljettuna 27.6.– 21.8.2016

KUNTOUTUS
Jalkahoito/hieronta
Piirin veteraani-, puoliso- ja leskijäsenille kustannetaan
vuoden 2016 aikana kolme (3) jalkahoitoa tai hierontaa.
Hoitolähete tilataan ma - to klo 9.00-12.00 piirin
toimistosta puh. 050 441 4704.
VETERAANILIIKUNTA
Piirin järjestämät liikuntatilaisuudet jatkuvat.
Osallistuminen edellyttää ilmoittautumista.
Oulunkylän kuntojumppa maanantaisin klo 11.00-12.00.
Jumppa jatkuu syksyllä 5.9. alkaen. Ilmoittautumiset
suoraan Oulunkylän Kuntoutukseen Mäkitorpantie 19, puh.
(09) 728 2475.
Töölön Urheilutalon kuntojumppa tiistaisin klo 10.0011.00, yhteys Pia Angerma puh. 050 370 9272.
VETERAANITAPAHTUMAT
Rosvopaistitapahtuma pe 10.6.
Viihteellinen rosvopaisti tapahtuma perjantaina 10.6. klo
12.00 alkaen Oulunkylän Kuntoutussairaalan alueella
(Käskynhaltijantie 5). Vapaa pääsy. Kuljetukset lähtevät
Marskin patsaalta klo 11.30, Espoo Hotelli Gardenin edestä
klo 11.30 ja Hotelli Vantaalta klo 11.15. Huom! Näihin
piirin järjestämiin kuljetuksiin on ilmoittauduttava
viimeistään ma 6.6. piirin toimistoon puh 050 441 4704.
Katso erillinen ilmoitus toisaalta lehdestä.
HENGELLISET TAPAHTUMAT
Kirkkopäivä la 3.9.
Uudenmaan veteraanien yhteistä kirkkopäivää vietetään
Riihimäen keskuskirkossa (Hämeenkatu 5) lauantaina 3.9.
Messu alkaa klo 11.00. Messussa saarnaa kenttäpiispa
Pekka Särkiö. Päiväjuhla kirkossa heti messun jälkeen,
juhlapuhujana kenrmaj evp Veli-Pekka Parkatti. Lounas
nautitaan Kirkkopuiston seurakuntakodissa n. klo 13.15
(kirkon vieressä). Lounas on laktoositon ja gluteeniton,
muut ruokavaliopyynnöt mainittava ilmoittautumisen
yhteydessä. Kuljetus lähtee Marskin patsaalta klo 9.30.
Sitova ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään tiistaina
23.8. piirin toimistoon puh. 050 441 4704 (Huomioi
toimiston loma). Katso erillinen ilmoitus.

Hengellinen iltapäivä
Piiri järjestää Helsingin alueen kaikille veteraaneille
hengellisen iltapäivän. Jokaisessa tilaisuudessa vierailee
asiantuntija kertomassa iltapäivän teemaan liittyvistä
asioista. Tapaamispaikkana on Kampin Palvelukeskuksen 1
kerros, kerhohuone Faden, klo 12.30-14.30. Kahvitarjoilu!
Tapaamme aina kuukauden viimeisenä keskiviikkona.
Syksyn tapaamispäivät ovat 28.9., 26.10. ja 30.11.
Huom! Tiloissa on ravintola ”Kamppi Palmia” jossa on
mahdollisuus lounasruokailuun omalla kustannuksella esim.
klo 11.45-12.25.
VIRKISTYS
Elokuva to 26.5.
Elokuvaesitys torstaina 26.5. klo 13.00. Esityspaikka
on Kinopalatsi, Kaisaniemenkatu 2, elokuvana ”Sota ja
mielenrauha”. Esitys on maksuton. Paikkoja rajoitetusti,
joten ilmoittaudu välittömästi piirin toimistoon (ma-to klo
9.00-12.00) puh. 050 441 4704.
Kesäteatteri to 30.6.
Matkaamme Mustion Linnan kesäteatteriin torstaina
30.6. Kyseessä on Jouko Keskisen ohjaama ”Kunnon
Kansleri” -esitys, jossa oikeuskansleri Leo Patrikka on
saapunut Brysseliin ja joutuu hermoja raastavaan kiipeliin
hakiessaan korkea-arvoista puheenjohtajan virkaa EUkomissiossa. Tähtikaartissa loistavat mm. Pekka Autiovuori,
Marjukka Halttunen, Katariina Kaitue, Sixten Lundberg,
Anu Palevaara, Matti Laine ja Jouko Keskinen. Kuljetus
lähtee Marskin patsaalta klo 13.30, jonne paluu klo 18.00
mennessä. Lipun hinta 30.€ (sis. kahvitarjoilun) maksetaan
bussissa. Ilmoittautuminen ke 15.6. mennessä piirin
toimistoon puh. 050 441 4704.
Santahaminan varuskunta ke 7.9.
Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta järjestää
veteraaneille tutustumispäivän Santahaminan varuskuntaan
keskiviikkona 7.9. klo 13.00 alkaen. Tarvittaessa veteraani
voi ottaa yhden saattajan mukaan. Kuljetus lähtee Marskin
patsaalta klo 12.15 ja Herttoniemen metroasemalta n.
klo 12.40. Paluukuljetus Santahaminasta lähtee noin klo
15.15. Huom! Tiedustelut ja ilmoittautumiset tehdään
8.8. alkaen veteraaniasiamies Leila Kytölälle puh.
(09) 310 50313. Koska kyseessä on varuskunta-alue,
etukäteisilmoittautuminen on pakollinen.
Eduskunnan kirjasto ti 27.9.
Piiri järjestää tutustumiskäynnin eduskunnan kirjastoon
tiistaina 27.9. klo 10.00. Kokoontuminen on kirjaston
edessä klo 9.50 (Aurorankatu 6 Taidehallin vieressä).
Esittely kestää noin tunnin. Ilmoittautuminen viimeistään to
15.9. piirin toimistoon puh. 050 441 4704.
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Illanvietot
Sotaveteraanien yhteiset illanvietot Ostrobotnian
juhlasalissa, Museokatu 10, klo 16.00. Vapaa sisäänpääsy,
pullakahvit. Illanvietot kuukauden ensimmäisenä arki
maanantaina jatkuvat syksyllä seuraavasti 3.10., 7.11.
ja poikkeuksena maanantai 12.12. Seuraavassa lehdessä
(3/2016) tarkempi ilmoitus.

Naisten kahvihetki
Iltapäivän kahvihetki kaikille piirin naisjäsenille
Kampin palvelukeskuksessa, Salomonkatu 21 B (Mude
-neuvottelutila) klo 12.00-13.30. Kahvin lisäksi on
tietoiskuja eri aiheista. Tapaamme aina kuukauden toisena
torstaina. Syksyn tapaamiset ovat 8.9., 13.10., 10.11. ja 8.12.
Tulevista aiheista saat tietoa joko tapaamisen yhteydessä
Kampissa tai piirin toimistosta puh. 050 441 4704.

KESKI-HELSINGIN SOTAVETERAANIT -kerho
YHDISTYSASIAT
Keski-Helsingin Sotaveteraani -kerhon asioita hoidetaan

piirin toimistossa toimiston aukioloaikana tai puh.
050 441 4704 klo 9.00-12.00. Kaikki kerhon jäseniä
koskevat tiedot ja tapahtumat löytyvät Piirin osuudesta.

HELSINGIN SOTAVETERAANIT -kerho
YHDISTYSASIAT
Helsingin Sotaveteraanit -kerhon asioita hoidetaan piirin

toimistossa toimiston aukioloaikana tai puh.
050 441 4704 klo 9.00 - 12.00. Kaikki kerhon jäseniä
koskevat tiedot ja tapahtumat löytyvät Piirin osuudesta.

ITÄ-HELSINGIN SOTAVETERAANIT -kerho
KUNTOUTUS
Jalkahoito ja hieronta
Hoidot tilataan ma-to klo 9.00-12.00 piirin toimistosta
puh. 050 441 4704.

VIRKISTYS
Maanantaitilaisuudet Matteuksen kirkolla
Ma 19.9. klo 13.00 Sadonkorjuujuhla. Toimittaja Reetta
Meriläinen vierailee.
Ma 17.10. klo 13.00 Yhteiset syntymäpäivät.
Ma 21.11. klo 13.00 Hengellinen iltapäivä.
Katso myös piirin sivulta eri tapahtumat. Näihin
kaikkiin voit osallistua.

KANTA-HELSINGIN SOTAVETERAANIT -kerho
KUNTOUTUS

VIRKISTYS

Piiri kustantaa kerhon veteraani-, puoliso- ja leskijäsenille
vuoden 2016 aikana kolme (3) jalkahoitoa tai hierontaa
Oulunkylän Kuntoutuksessa (Mäkitorpantie 19) puh.
(09) 728 2475.
Kanta-Helsingin jäsen, ota lähetettä varten ensin yhteys Leif
Markioon, puh. 0500 426 063.

Lounaskokoukset.
Kokoukset pidetään kuukauden ensimmäisenä
keskiviikkona Ostrobotnian Jääkäri-kabinetissa (Museokatu
10), klo 14.00 alkaen. Kuukausikokoukset jatkuvat kesän
jälkeen 7.9., 5.10., 2.11. ja 7.12. Kaikkiin kokouksiin
hoidetaan luennoitsija.
Katso myös piirin sivulta eri tapahtumat. Näihin
kaikkiin voit osallistua.
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HELSINGIN SOTAVETERAANIKUORO -kerho
YHDISTYSASIAT
Kuoron harjoitukset jatkuvat torstaisin klo 11-12.30
Johannes församlingin seurakuntasalissa, Korkeavuorenkatu

PIIRIN KERHOT KOKOONTUVAT SYKSYLLÄ 2016
Syyskuu
Lokakuu

10 E, 2. kerros. Syyskaudella on useita esiintymisiä, joista
kerrotaan kuoron tiedotteissa.
Katso myös piirin sivulta eri tapahtumat. Näihin
kaikkiin voit osallistua.

Marraskuu

Joulukuu

Ma 3.10. klo 16.00
Illanvietto Botta

Ma 7.11. klo 16.00
Illanvietto Botta

Ma 12.12. klo 16.00
Illanvietto Botta

To 8.9. klo 12.00
Naisten kahvihetki
Kamppi / Mude

To 13.10. klo 12.00
Naisten kahvihetki
Kamppi / Mude

To 10.11. klo 12.00
Naisten kahvihetki
Kamppi / Mude

To 8.12. klo 12.00
Naisten kahvihetki
Kamppi / Mude

Ke 28.9. klo 12.30
Hengellinen kahvihetki
Kamppi / Fade

Ke 26.10. klo 12.30
Hengellinen kahvihetki
Kamppi / Fade

Ke 30.11. klo 12.30
Hengellinen kahvihetki
Kamppi / Fade

VANTAAN SOTAVETERAANIT ry
YHDISTYSASIAT

KUNTOUTUS

Vantaan Sotaveteraanit ry 40 v
Yhdistys viettää 40-vuotisjuhlaa 2.6.2016 Hämeenkylän
kirkolla, Auratie 3, klo 14.00. Onnittelujen vastaanotto klo
13.00 alkaen. Juhlapuhujana on Vantaan kaupunginjohtaja
Kari Nenonen. Mukana myös Päämajan Soittokunta,
lauluyhtye Kanttiinin Lotat ja oopperalaulaja Esa
Ruuttunen. Lopuksi kahvitarjoilu ja musiikkia, RYHÄyhtye. Kaikki yhdistyksen jäsenet läheisineen ovat
tervetulleita juhlaan. Kunniamerkit.

Kuntovastaavana toimii Seppo Kuokkanen,
puh. 040 5250 531

Läntinen osasto
Kuukausikokoukset järjestetään taas syksyllä kuukauden
toisena tiistaina. HUOM! Kokouspaikka on vaihtunut. Uusi
kokouspaikka on Myyrmäen kirkko, Louhela, Uomatie 1.
Kokoukset alkavat vanhaan tapaan klo 14.00. Kahvitarjoilu
klo 13-14. Johtoryhmä kokoontuu klo 12.30. Syksyn
ensimmäinen kokous on 13.9.

Jalkahoito
Yhdistyksemme 85 vuotta täyttäneet (synt. 1930 tai ennen),
veteraanitunnusta vailla olevat jäsenet saavat vuodessa neljä
enintään 50 euron arvoista jalkojen perushoitoa. Asiasta on
ensin sovittava kuntovastaavan kanssa.

Itäinen osasto
Kuukausikokoukset järjestetään taas syksyllä kuukauden
toisena keskiviikkona. Kokoukset pidetään edelleen
Tikkurilan seurakunnan Walkers-nuorisotilassa, Unikkotie 5
A toinen kerros, jonne pääsee hissillä. Kahvitarjoilu klo 1314. Johtoryhmä kokoontuu tarvittaessa klo 12.30. Syksyn
ensimmäinen kokous on 14.9.

Yhdistys tarjoaa tänä vuonna kaksi 45 minuutin
hierontakertaa jäsentä kohti. Ilmaiseen hierontaan
ovat oikeutettuja varsinaiset- ja puolisojäsenet. Jos
aiot hierontaan, ota ensin yhteys kuntovastaavaan.
Hierontapaikat ovat entiset. Osoitteet voit tarkistaa Seppo
Kuokkaselta.

Vantaan kaupungin palvelut
Kaupungin veteraaniasiain toimisto hoitaa Valtiokonttorin
rahoittaman veteraanien laitos-, päivä- ja avokuntoutuksen.
Näihin tarvitaan lääkärin lähete. R-tunnuksen omaavat
veteraanit saavat neljä 50 euron arvoista jalkahoitoa
vuodessa. Näihin ei tarvita lääkärin lähetettä, mutta
jalkahoidoista on sovittava kaupungin veteraaniasioita
hoitavan henkilön kanssa puh (09) 8392 3883 (Koivukylän
sosiaali- ja terveysasema, Karsikkokuja 15, 01360 Vantaa).
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Kotona asumista tukevat palvelut
Valtio on varannut määrärahan rintamaveteraaneille kotiin
vietäviä avopalveluja. Tavoitteena on monipuolisesti tukea
veteraanien kotona selviytymistä. Määrärahan käyttöön
sovelletaan sosiaalihuoltolain mukaista tarveharkintaa.
Määrärahalla voidaan järjestää mm. siivousta ja ikkunan
pesua. Asiaa hoitaa veteraaniasioista vastaava henkilö, puh.
(09) 8392 3883 (Koivukylän sosiaali- ja terveysasema,
Karsikkokuja 15, 01360 Vantaa).
VIRKISTYS
Veteraanien virkistyspäivä HOLMAssa keskiviikkona
18.5.
Veteraanien virkistyspäivää vietetään 18.5. Holman kurssija leirikeskuksessa, Holmantie 10, 01800 Klaukkala.
Bussit niin idästä kuin lännestä vanhaan tapaan klo 9.00.
Tarkemmin 28.4. ilmestyneessä Vantaan Lauri -lehdessä.
Kevätretki Sotamuseoon tiistaina 24.5.
VETRES-toimikunta järjestää puolen päivän retken
Sotamuseoon (Maurinkatu 1) Helsinkiin 24.5. Bussi lähtee

klo 10.00 Korsosta rav. Aadan edestä, ajaen Foiben kautta
Tikkurilan uimahallin parkkipaikalle ja Hotelli Vantaan
kautta n klo 10.20 Martinlaakson asemalle ja Myyrmäen
asemalle, mistä n klo 10.45 Kruununhakaan. Sotamuseossa
on n 1,5 tunnin opastettu kierros, minkä jälkeen
munkkikahvit ja kotiinlähtö. Tammenlehvän veteraaneille
matka on ilmainen, muilta peritään 15 euron maksu.
Ilmoittautumiset 20.5. mennessä Passi, puh. 0400 446 201
tai Kulmala, puh. 040 586 9252.
Rosvopaistitapahtuma pe 10.6.
Viihteellinen rosvopaistitapahtuma perjantaina 10.6. klo
12.00 alkaen Oulunkylän Kuntoutussairaalan alueella
(Käskynhaltijantie 5). Vapaa pääsy. Kuljetus lähtee
Hotelli Vantaalta klo 11.15. Huom! Kuljetukseen on
ilmoittauduttava viimeistään ma 6.6. piirin toimistoon
puh 050 441 4704. Katso erillinen ilmoitus toisaalta
lehdestä.
Katso myös Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin
tiedotukset tästä lehdestä, niihin kaikkiin voit osallistua.

Perjantaina 10.6.

Viihteellinen Rosvopaistitapahtuma
Oulunkylän Kuntoutussairaalan alueella
Ohjelma
Klo 12.00
Klo 13.00
Klo 13.15
Klo 14.15

Munkkikahvitarjoilu
Muistomerkin paljastaminen
Viihteellinen ohjelma
Ruokailu

Kuljetukset
Klo 11.30
Klo 11.30
Klo 11.15

Helsinki, Mannerheimin aukio
Espoo, Hotelli Gardenin edestä
Vantaa, Hotelli Vantaan edestä, reittiä uimahalli - Martinlaakson asema - Myyrmäen asema

Paluukuljetukset tilaisuuden jälkeen, noin klo 15.30. Kuljetuksiin on ilmoittauduttava
1.6. mennessä 050 4414704 (arkisin ma-to klo 9.00-12.00)

KUNNIAKANSALAISIAMME
AUTTAMASSA
Alfa Naval Nordic Oy

Rollen Tähtihuolto Ky

AutoDent Oy

Sun Chemical Oy

Cojot Oy

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Fysikaalinen Hoitolaitos Hannu & Pekka

Suomen Unipol Oy

Herttoniemen Seurakunta

Tiori-Kuljetus Oy

K-Supermarket Mankkaa
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ESPOON SOTAVETERAANIT ry
Ukonvaaja 4, 02130 Espoo, puh (09) 452 5721
www.espoonsotaveteraanit.fi
Toimisto on avoinna maanantaina, tiistaina ja torstaina klo 9 – 14. 1.9. alkaen maanantaista torstaihin klo 9-14.

Arvoisat yhdistyksemme jäsenet!

Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Eero Akaan-Penttilä ja sihteereinä Irma Ruuskanen-Sere ja Kristiina Haukilahti.
Sotaveteraaniliiton kotisivuilla on Kan- se aika, jolloin rekisteröinnille ei enää osoittamasta sekä neuvontaan liittyvästä
saneläkelaitoksen arvio liittomme jäsen- ole edellytyksiä. Se aika ei kuitenkaan että taloudellisesta tuesta esitän parhaat
määrän muutoksista. Arviossa tarkastel- ole vielä nyt. Uskomme tänään, että kiitoksemme.
laan tämän hetken tilannetta ja tulevaa huolenpito veteraaneista, avustuksien
Yhdistyksen valistusjaoksen toimeentilannetta vuonna 2020 ja 2025. Muutos myöntäminen ja jakaminen, henkinen panevat maanantaiesitelmät jatkuvat edelnäkyy, koska tällä hetkellä kannattajajä- huolto ja kunnianosoitukset niin veteraa- leen syksyllä 2016. Ilolla voin todeta, että
senten määrä valtakunnassa on jo selvästi nien merkkipäivinä kuin muistojuhlissa myös Helsingin veteraanikerhojen jäseniä
suurempi kuin sotaveteraanien. Omassa tulevat hoidetuiksi oman rekisteröidyn on saapunut seuraamaan mielenkiintoiyhdistyksessämme tunnuksen omaavia yhdistyksen toimenpitein varmemmin simpia esitelmiä. Esitelmätilaisuudet ovat
veteraaneja on vuoden 2016 alussa 417 kuin jos ne hoidettaisiin veteraanikerhon avoimia kaikille yhdistysten ja kerhojen
ja kannattajajäseniä yli 500.
tai sotaveteraanipiirin toimin. Omas- jäsenille. Kiitän kaikkia esitelmöitsijöitä,
Kansaneläkelaitoksen arvion mukaan sa joukossa toimivat kannattajajäsenet jotka ”ruokapalkalla” saapuvat kertotunnuksen omaavia veteraaneja olisi tuntevat omat veteraaninsa parhaiten. maan oman alansa ajankohtaisia asioita.
vuonna 2020 Suomessa 6700 ja vuonna Veteraaneja tukevat lisäksi espoolaiset Esitelmätilaisuudet ja kulttuurijaoksen
2025 1700. Samaa arviointiperustetta rauhanturvaajat, reserviläisjärjestöt ja organisoima teatteriesitykset ja oopperat
käyttäen yhdistyksemme varsinaisten Lions-jäsenet, joille vilpitön kiitoksemme ovat ainutlaatuisia koko valtakuntaakin
ajatellen, tiedossa ei ole muita yhtä
jäsenten määrä vuonna 2020 olisi noin saamastamme tuesta.
130 ja vuonna 2025 22 henkeä.
Rekisteröidyn sotaveteraaniyhdistyk- aktiivisia veteraaniyhdistyksiä. Syksyn
Kun yhdistyksemme jäsenmäärä on sen toiminta Espoossa on kaupungille jo esitelmöitsijät ja esitelmien aiheet ovat
moniin muihin veteraanien paikallisyh- arvo sinänsä eikä rekisteröidyn yhdistyk- tässä lehdessä jäljempänä.
Kesäkaudeksi yhdistystoimintamme
distyksiin verrattuna suuri, itse asiassa sen toiminnan tukeminen ole ongelma
neljänneksi suurin koko valtakunnassa kaupungille.
hiljenee. Toimiston aukioloajat ovat
Yhdistyksen hallitus on laatinut kol- ennallaan toimistonhoitajan kesälomaja yhdistyksen talous on kunnossa,
toiminnan jatkaminen nykymuotoisena mivuotissuunnitelman toimintamme jat- kautta lukuun ottamatta. Palstarinne on
tuntuu oikealta. Muutamat varsinaisis- kamisen edellytyksistä ja arvioi mahdol- taas kesäkauden alkaessa jäsenistömme
ta jäsenistämme ovat esittäneet toivo- lisuuksiamme jatkaa vielä senkin jälkeen. käytössä. Toivotan kaikille rentouttavaa
muksen jatkaa yhdistyksen toimintaa Jatkamisen edellytyksenä vuoden 2020 ja levollista kesäaikaa. Syksyllä taas
rekisteröitynä viimeiseen veteraaniin jälkeen on jäsentemme vapaaehtoinen tavataan.
saakka. Tällaiset ajatukset viitoitta- toiminta sekä lahjoittajien ja Espoon kauYrjö Viitasaari
vatkin hallituksen toimintaa, vaikka pungin taloudelliset tukitoimet. Helsingin
puheenjohtaja
jossakin tulevaisuudessa on väistämättä Seudun Sotaveteraanipiirin yhdistykselle
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ESPOON SOTAVETERAANIT ry

Tyylikäs tukineuvoston konsertti
Helmikuu alkoi komeasti Kaartin
soittokunnan juhlasoitolla kulttuurikeskuksessamme Tapiolassa. Perinteisten
fanfaarien ja suomalaisen elokuvamusiikin jälkeen kuulimme riemukkaan firenzeläisen marssin, tuon vappukonserttien
loisteliaan aloituskappaleen. Musiikkikomentajakapteeni Pasi-Heikki Mikkola
ja musiikkikapteeni Ville Paakkunainen
vuorottelivat tahtipuikoissa jämäkästi ja
eloisasti. Juha Matti Holopainen taus-

toitti kappaleita selkeillä juonnoillaan.
Illan solisteina lauloivat Ikosen siskot
Aili, Heini ja Tuuli. Heitä oli helppo katsella ja ilo kuunnella. Sävelmät käväisivät
40- ja 50-luvun musikaalitunnelmissa, kuten Kissa vieköön big band-taustoineen.
Tiikerihaista oli tehty jännäri. Sulle salaisuuden kertoa mä voisin harmonisointui
kuin Valtosen siskoilla ikään.
Väliajan jälkeen sykähdytti Kaartin
soittokunta Edgar Elgarin juhlamars-

silla ja sen hymnikohtauksella Land of
Hope and Glory. Ikosen siskot jatkoivat
viihdyttäen ja keventäen tunnelmaa
Pojat-iskelmällä, vetäen päätössetin loppulauluna Josef, Josefin, lantioliikkeitä
unohtamatta. Tukineuvosto antoi jälleen
tyytyväiselle yleisölle täyden vastineen
pääsylipulle, jotka toivat veteraaneille
toimintavaroja.
Martti Nurmisalo

Tukineuvoston järjestämässä konsertissa esiintyivät Kaartin Soittokunnan lisäksi Ikosen laulavat siskot Aili, Heini ja Tuuli.
TOIMINTARYHMÄT
Soitinyhtyeen harjoitukset torstaisin klo 17.00 (tarvittaessa)
Aarnivalkean koululla.
Kuoron harjoitukset perjantaisin klo 15.45 - 18.30 Tapiolan
palvelukeskuksessa (TPK).
Lentopallo: Tapiolan palloiluhalli maanantaisin ja torstaisin
10.00 - 11.30 (Riitta Raukko)
Ilma-aseammunta: Tuulimäen ampumahalli maanantaisin
13.00 - 14.00, torstaisin 12.00 - 13.00
(Väinö Rantio)
Petankki: Tuulimäen liikuntahalli torstaisin 10.30 - 12.00
(Aimo Tissari)
Toimintaryhmät kokoontuvat koko vuoden kesäkuukausia
lukuun ottamatta. Lisäksi keväällä ja syksyllä järjestetään
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hiihto- ja kävelytapahtumia sekä luontoretkiä, joista
tiedotetaan erikseen Länsiväylässä.
TOIMINTAKALENTERI
TOUKOKUU
Ma 16.5. Klo 15.00 Naisjaoston järjestämä Kevätmatinea
Tapiolan palvelutalolla
Ke 18.5. Naisjaoston järjestämä kevätretki. Katso
palvelutalon ilmoitustaulu ja Länsiväylä
To 19.5. Virkistyspäivä Palstarinteellä. Linja-autokuljetus ja
pientä purtavaa.
Reitti: Tapiola Hotelli Garden klo 9.00 – Leppävaara klo
9.15 – Karakallio klo 9.20 – Viherlaakso – Palstarinne. PT,
SO.
Ilmoittautumiset Pertti Sirén puh. 044 030 3142,
pertti.siren@elisanet.fi

ESPOON SOTAVETERAANIT ry
KESÄKUU
To 9.6. Virkistyspäivä Palstarinteellä. Linja-auto kuljetus ja
pientä purtavaa.
Reitti: Tapiola Hotelli Garden klo 9.00 – Leppävaara klo
9.15 – Karakallio klo 9.20 Viherlaakso – Palstarinne. PT, SO.
Ilmoittautumiset Pertti Sirén puh. 044 030 3142, pertti.
siren@elisanet.fi
Pe 24.6. Juhannuksen vastaanotto Palstarinteellä.
Hoitokunta
HEINÄKUU
To 14.7. Virkistyspäivä Palstarinteellä. Linja-autokuljetus ja
pientä purtavaa.
Reitti: Tapiola Hotelli Garden klo 9.00 – Leppävaara klo
9.15 – Karakallio klo 9.20 – Viherlaakso – Palstarinne. PT,
SO.
Ilmoittautumiset Pertti Sirén puh. 044 030 3142, pertti.
siren@elisanet.fi
La 30.7. Avoimien ovien päivä Palstarinteellä. Hoitokunta.

ELOKUU
To 11.8. Ohjelmallinen kesäjuhla Palstarinteellä. Linjaautokuljetus Tapiola Gardenin edestä
klo 10.00. Kahvitarjoilu! PT, SO
Pe 12.8. klo 12.00 -> UPINNIEMEN VALATILAISUUS
To 25.8. Virkistyspäivä Palstarinteellä. Linja-autokuljetus ja
pientä purtavaa.
Reitti: Tapiola Hotelli Garden klo 9.00 – Leppävaara klo
9.15 – Karakallio klo 9.20 –Viherlaakso – Palstarinne. PT,
SO.
Ilmoittautumiset Pertti Sirén puh. 044 030 3142, pertti.
siren@elisanet.fi
SYYSKUU
Ti 13.9. klo 12.30 Veteraani tapaaminen Kirkkonummen
palvelukeskuksessa. KI
To 22.9. Syystalkoot Palstarinteellä, PT:n syyskokous.
Hoitokunta , PT
Katso piirien sivuilta eri tapahtumia – voit osallistua
niihin kaikkiin!

Talvisodan päättymisen muistotilaisuudet
Maaliskuun 13. päivä sujui Espoossa
perinteisin juhlamenoin, alkaen lipunnostolla Tapiolan kulttuurikeskuksen
edessä. Rovasti Antti Rusama puhui
kiitollisuudesta psalmin sanoin: ”Arpa
lankesi minulle ihanasta maasta ja kaunis on minun perintöosani.” Talvisodan
yhtenäistä henkeä tarvittaisiin nytkin.
Joskus tähän yhtenäisyyteen liittyy myös
omista saavutetuista eduista tinkiminen,
niin kuin tänäkin päivänä, totesi rovasti
pyytäen tuona juhlapäivänä pysähtymään,
kunnioittamaan, kiittämään ja rakastamaan tätä maata.
Seppeleenlasku suoritettiin Tuomiokirkon sankarihaudoilla. Illan muistojuhlassa Tapiolan kirkossa piti Uudenmaan
Lotta-perinneyhdistyksen puheenjohtaja
Kristiina Mustakallio juhlapuheen. Hän
aloitti Gerda Rytin sanoin: Synnyinmaa
ei myönnä kenellekään vapautta vastuusta, sillä meidät on mitä läheisemmin
sidottu toisiimme. Suomalaiset naiset
kyllä kantoivatkin vastuunsa miesten
rinnalla. Lotta Svärd-järjestö ehti toimia
yli 20 vuotta ennen talvisotaa. Lottien
työpanos vapautti rintamalle talvisodassa
divisioonan verran miehiä, ja jatkosodassa kaksi.
Partiolaiset huolehtivat juhlan järjestelyistä, pitivät puheen veteraaneille,
sekä esittivät yhteislaulun: Tää ystävyys
ei raukene.

Talvisodan päättymisen muistotilaisuudessa laskettiin seppele muistomerkille.
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ESPOON SOTAVETERAANIT ry
Suomen Kansallisoopperassa
lauantaina 3.12. klo 14.00

SUOMEN KANSALLISTEATTERI,
PIENI NÄYTTÄMÖ
Lauantai 22.10. klo 13.00

Richard Wagnerin ooppera

Rakastettu vanha jäärä, Tuomas Kyrön

LENTÄVÄ HOLLANTILAINEN

MIELENSÄPAHOITTAJA

Wagnerin mestariteos kertoo rakkaudesta ja uhrautumisesta,
kirotusta Hollantilaisesta, jonka pitää kiertää maailmaa ikuisesti
– maihin hän saa tulla vain joka seitsemäs vuosi. Kirouksen voisi
murtaa vain uskollisen naisen rakkaus. Musiikissa soi meren ja
rakkauden voima.

nimiroolissa Vesa Vierikko

Sentan osassa Camilla Nylund.
Oopperan kesto 3 h, 1 väliaika.
Liput: Tammenlehväveteraani 25 €, eläkeläinen 78 €.
Lippuvaraukset 3.10. mennessä: Lotta Riisalo 050-369 9550

SUOMEN KANSALLISTEATTERI,
SUURI NÄYTTÄMÖ
Marraskuun puolivälissä
Juha Jokela

SUMU
Juha Jokelan uusin komedia tarttuu tuoreella tavalla suomalaiseen
ikuisuusaiheeseen: Pienen valtion ja sen kansalaisten eettiseen
akrobatiaan ja ennakkoluuloihin suuren, arvaamattoman naapurin varjossa. Jokela jätti lähtemättömän jäljen espoolaiseen
teatteriväkeen suosituilla Esitystalous-näytelmillään.
LIPUT: Sotaveteraanit 14 €, eläkeläiset 38 €
LIPPUVARAUKSET Eeva Kalin 040-756 8219
HUOM! LIPUT TULEVAT MYYNTIIN HETI, KUN
PÄÄSEMME VARAAMAAN LIPPUJA MARRASKUUN
ESITYKSIIN.

Espoon kaupunginteatteri
Tadeusz Slobodzianek

LUOKKAKOKOUS
La 19.11.2016 klo 14
Ohjaus Satu Rasila
Rooleissa Wanda Dubiel, Raimo Grönberg, Susanna Haavisto,
Samuel Karlsson, Seppo Maijala, Matti Onnismaa, Juha Rasila,
Markus Riuttu, Seela Sella ja Timo Torikka
Tositapahtumiin perustuva näytelmä sijoittuu Puolaan vuosina
1935–2003.
Se on tarina ystävyydestä ja syyllisyydestä, joka ei katoa,
historiasta, jota ei voi käsittää. Sen sanoma on tärkeä juuri
nyt, jotta emme antaisi kaiken tapahtua uudestaan.
LIPUT: Sotaveteraanit 10 €, eläkeläiset 32 €
LIPPUVARAUKSET 19.10. MENNESSÄ
Eeva Kalin puh. 040 756 8219
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LIPUT: Sotaveteraanit 14 €, eläkeläiset 33 €
LIPPUVARAUKSET 22.9.
mennessä Eeva Kalin 040-756 8219

Espoon Sotaveteraanit ry:n
toimisto on kesälomalla 11.7.-7.8.
HYVÄÄ KESÄÄ!
Suomen Kansallisoopperassa
Perjantaina 16.12.2016 klo 19.00
Johann Straussin operetti

LEPAKKO
Ohjaus Satu Rasila
”Kaikki on shampanjan syytä, siinä on tarinan opetus.”
Kuplivaa iloa valssin pyörteissä. Kepeästi kuohuva musiikki
on tehnyt Lepakosta operettien kuolemattoman klassikon.
Operetin kesto 3 h 10 min, 1 väliaika.
Liput: Tammenlehväveteraani 25 €, eläkeläinen 69 €.
Lippuvaraukset 17.10. mennessä: Lotta Riisalo 050-369 9550

Maanantaiesitelmät

Espoon Sotaveteraanit ry:n esitelmät jatkuvat syyskaudella 2016
Tapiolan Palvelukeskuksessa, Itätuulenkuja 4 maanantaisin
alkaen klo 14.15. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy.
5.9. Kansliapäällikkö Päivi Nerg: Pakolaistilanne Euroopassa
ja Suomessa
12.9. Rovasti Kauko Puranen: Elämäni rooli pappina
19.9. Toimitusjohtaja Raimo Valo: Venäjän kaupan haasteet
26.9. Kontra-amiraali Antero Karumaa: Palkitseminen kunniamerkein
3.10. Filosofian tohtori Vesa Määttä: Jääkärikenraali K.L.
Oesch
10.10. Kamarineuvos Kari Rahiala: Miksi kerään – voinko
luopua?
17.10. Konsernijohtaja Jaakko Eskola: Suomalainen globaali:
case Wärtsilä
24.10. Kenraalimajuri Kalervo Sipi: Tuokiokuvia Mannerheimin matkasta halki Kiinan valtakunnan
31.10. HLL Raine Narva: Majewskin yllätyshyökkäys Muurmannin radalle 1942
7.11. Prikaatikenraali Asko Kilpinen: Jääkärien vuosisata
14.11. Projektijohtaja Antti O. Mäkinen: Tapiola tänään ja
tulevaisuudessa
21.11. Suurlähettiläs Kari Kahiluoto: Suomi Pohjoismaiden
yhteistyön puheenjohtajana

ESPOON SOTAVETERAANIT ry
Espoon kaupungin palvelut, tunnuksen omaaville sotaveteraaneille 2016
Espoon sosiaali- ja terveystoimi, veteraanipalvelut
PL 2311, 02070 Espoon kaupunki
Kuntosuunnittelijat, puh. (09) 816 42380 Ma - to klo 13.00 – 15.00
Palvelut: Maksuton poliklinikkakäynti Jorvin ja Puolarmetsän sairaalassa, avo- ja laitoskuntoutusta vuosittain,
6 kertaa vuodessa jalkahoitoa á 45 euroa, silmälasien hankintaan 100 euroa/vuosi, ilmainen hammashoito, maksuvapaus
terveyskeskus maksuista, maksuton joukkoliikenne, kaupungin uimahallien ja kuntosalien maksuton käyttö, ilmaiset
parkkipaikat määrätyillä alueilla.
Muista merkitä veteraanipalveluun lähetettäviin alkuperäisiin kuitteihin nimesi, osoitteesi ja pankkitilisi numero.
Kotihoitopalvelut: Valtion vuoden 2015 talousarvioon on varattu määräraha sotaveteraanien kotona selviytymisen
tukemiseksi. Espoossa määräraha osoitetaan mm. siivous- ja ikkunanpesupalveluun sekä esim. lumi- tms. pihatöiden
teettämiseen. Kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kotihoitoyksikkö lähettää hakulomakkeet ja ohjeet kotiosoitteella
jokaiselle valtion rahoitettavaan tukeen oikeutetulle.
Lisätietoja arkisin puh. (09) 816 33 333 klo 9.00–15.00.

Espoon Sotaveteraanit ry:n tukimuodot 2016
Arkisin klo 9.00–12.00. Kuntoutusneuvoja Pertti Sirén, puh. 044 030 3142
Korvausanomukset Helena Luukkonen, Puolikuu 5 B 13, 02210 ESPOO puh. 050 593 3751
Tukimuodot ja tukiin oikeutetut
Fysikaalinen avokuntoutus: Lääkärin lähetteellä saadusta avokuntoutuksesta korvataan tunnuksen RS, RP ja MR
omaaville sotaveteraaneille käytettävissä olevan määrärahan sallimissa rajoissa. Itse maksetusta laskusta tulee selvitä
Kelan taksojen mukainen korvaus. Jäännössummasta voi tehdä korvausanomuksen ja postittaa sen sosiaalijaoston rahastonhoitajalle Helena Luukkoselle ylempänä annettuun osoitteeseen.
Ilman lääkärin lähetettä saadun avokuntoutuslaskun loppusummasta vähennetään oletettua Kela-korvausta yksi seitsemäsosa.
Lääkekorvaukset: Tarkoitukseen on varattu määräraha, mikä marras-joulukuussa 2016 jaetaan niiden RS, RP ja MR
veteraanijäsenten kesken, joille Kansaneläkelaitos ilmoittaa kirjeellään vuoden 2016 aikana lääkkeistä maksetun omavastuun täyttyneen.
Merkitkää pankkitilinne numero korvaushakemuksiinne!
Siivous- ym. avustajatoiminta
Kun veteraani on kokonaan käyttänyt Espoon kaupungin välittämät, valtion myöntämät kotona selviytymiseen tarkoitetut
tuet, voivat Espoossa ja Kauniaisissa asuvat veteraanijäsenemme saada 4 kpl/vuosi yhdistyksen samaan tarkoitukseen
myönnettäviä 40 € arvoisia maksusitoumuksia. Yhdistyksemme veteraanijäsenten lesket, joiden tulee myös olla yhdistyksen varsinaisia jäseniä, ovat oikeutettuja saamaan 6 kpl/vuosi maksusitoumuksia. Tilaukset ma, ti ja to klo 9.00–12.00
Kristiina Haukilahti puh. (09) 452 5721.
Lue ja säilytä maksusitoumusten käyttöohjeet!

Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry:n yhteystiedot löydät piirin sivulta!
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Hyvä ravitsemus tukee terveyttä ja toimintakykyä
Terveellinen ja monipuolinen ruokavalio ylläpitää terveyttä. Ikäännyttäessä
energiantarve pienenee vähentyneen lihaskudoksen ja liikunnan seurauksena.
Ravintoaineiden tarve ei kuitenkaan
vähene, minkä vuoksi on tärkeä kiinnittää huomiota ruokavalion laatuun.
Terveellisen ruokavalion voi koostaa
monella tavalla omia makumieltymyksiään kuunnellen.

Laihduttamista ei suositella
Laihduttamista ei yleensä suositella
ikääntyneille, sillä silloin menetetään
toimintakyvylle tärkeää lihaskudosta.
Ikääntyneille suositeltava painoindeksi
onkin korkeampi kuin nuoremmille:
24–29, eli pieni pyöreys ei haittaa. Lihaskudoksen määrä vähenee iän myötä
väistämättä, mutta elintavoilla lihaskatoa
voi ehkäistä. Ravitsemus ja liikunta ovat
avainasemassa.

Säännölliset ateriat
rytmittävät päivää
Pääaterioiden, aamiaisen, lounaan ja
päivällisen, lisäksi on hyvä nauttia välipaloja kunkin tarpeen mukaan. Ruokahetket
ovat myös tärkeä sosiaalinen tapahtuma;
ruoan äärellä on hyvä myös tavata ystäviä,
sukulaisia ja naapureita. Palvelutaloissa
ja pitkäaikaishoidossa ruokahetket ovat
usein päivän kohokohtia.

Valmisruoista ja
puolivalmisteista apua arkeen
Kaikkea ruokaa ei tarvitse valmistaa
alusta loppuun itse. Valmisruoista löytyy
hyviä vaihtoehtoja ja puolivalmisteet
helpottavat ruoanlaittoa. Kun ruoanlaitto
ei enää onnistu, on hyvä turvautua ateriapalveluun. Yksin asuvan ikäihmisen
ruokahuollon suunnitteluun on hyvä
ottaa mukaan kotihoidon lisäksi myös
omaiset.

Proteiinista voimaa lihaksille
Proteiineja eli valkuaisaineita tarvitaan
elimistössä lihasten rakennusaineeksi, vastustuskyvyn ylläpitämiseen ja
luuston kunnolle. Riittävä proteiinin
saanti on erityisen tärkeää sairauksien
yhteydessä; riittämätön proteiinin saanti
hidastaa toipumista ja haavojen paranemista. Riittämätön proteiinin saanti ja
vähäinen liikunta yhdessä kiihdyttävät
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Proteiinipitoisten välipalojen avulla on helppo lisätä proteiininsaantia.
lihaskatoa, minkä on arvioitu olevan
sydän- ja verisuonisairauksiakin suurempi
terveysriski.
Proteiinin imeytyminen elimistössä
heikkenee iän myötä. Tämän vuoksi
ikääntyneet tarvitsevat proteiinia enemmän kuin nuoremmat. Noin 60 kg
painava ikäihminen tarvitsee proteiinia
vähintään 70 grammaa, ja vastaavasti
noin 80 kg painava henkilö tarvitsee jo
noin sataa grammaa proteiinia päivässä.
Suomalaistutkimuksen mukaan noin 70
%:lla ikäihmisistä proteiinin saanti jää
suositeltua alhaisemmaksi.

Mistä päivän proteiinit?
Hyviä proteiinin lähteitä ovat liha,
kananmuna ja maitotuotteet. Lisäksi
proteiinia saa kasvikunnan lähteistä:
herneistä, pavuista ja pähkinöistä. Aterioille kannattaakin valita omien makumieltymysten mukaan monipuolisesti eri
proteiinin lähteitä.
Monipuolisesta ruokavaliosta on
mahdollista saada tarvittava määrä proteiinia:
Ateriat
Proteiinia, noin, g
Aamupala
2 viipaletta täysjyväleipää (6)
+ levite +kalkkunaleike 4 siivua (7),
juusto 2 siivua (6), kurkkua ja
tomaattia, hedelmä, kahvi
20
Lounas
kaalilaatikko 300 g (15), puolukkasurvos,
täysjyväleipä levitteellä (2), lasi maitoa (7) 25

Välipala
Hedelmärahka
15
Päivällinen
Ohrauunipuuro maitoon, marjakeitto
12
Iltapala
Karjalanpiirakka (3) kananmunalla (7),
lasi maitoa (7), paprikaa
17
Yhteensä
90 g
(Suluissa olevat luvut kuvaavat edellä
olevan elintarvikkeen proteiinin määrää
grammoissa)

Riittävästi kuitua ja nestettä
Ravintokuitu on tärkeää vatsan toiminnalle, se pienentää veren kolesterolipitoisuutta, ja tasapainottaa verensokeria.
Kuitupitoinen ruoka sisältää myös runsaasti vitamiineja, kivennäisaineita ja
antioksidantteja.
Hyviä kuidunlähteitä ovat täysjyväleivät, puurot, täysjyväriisi ja -pasta sekä
kasvikset, kuten herneet, pavut, linssit,
pähkinät ja siemenet, marjat, hedelmät
ja juurekset. Säännöllinen juominen on
myös tärkeää, sillä kehon vesimäärä vähenee iän karttuessa. Ikääntyneen tulisi
saada nestettä päivittäin noin kaksi litraa,
josta osa tulee ruoan mukana.

Pehmeät rasvat voitelevat
verisuonia ja niveliä
Elimistö tarvitsee pehmeistä rasvoista
saatavia välttämättömiä rasvahappoja
verisuonien, nivelten ja aivojen toimin-

taan. Pehmeitä rasvoja saadaan kalasta,
kasviöljyistä, pähkinöistä ja siemenistä.
Kala-aterioita suositellaan nautittavaksi
2-3 kertaa viikossa eri kalalajeja vaihdelleen. Salaattiin ja kasvisten sekaan
kannattaa lorauttaa öljypohjaista salaatinkastiketta ja leivän päälle voi kokeilla
avokadoa.
Lihassa ja maitovalmisteissa on pääsääntöisesti kovaa rasvaa. Ikääntyneillä
maitovalmisteet voivat kuitenkin olla
normaalirasvaisia tai jopa runsasrasvaisia
niillä, joilla on tahatonta painonlaskua.
Vastapainoksi on kuitenkin hyvä varmistaa, että ruokavalio sisältää myös
hyviä rasvoja.

Luusto tarvitsee kalsiumia ja
D-vitamiinia
Luja luusto rakennetaan nuoruudessa,
mutta siitä tulee huolehtia vanhanakin.
Kalsiumia tarvitaan noin 800 mg päivässä. Suomalaiset saavat usein riittävästi
kalsiumia, koska maitotuotteita käytetään
yleisesti. Päivittäinen kalsiumintarve
täyttyy neljästä annoksesta maitovalmisteita. Yksi annos on esimerkiksi 2
dl maitoa, piimää tai jogurttia tai 3-4
viipaletta juustoa.
D-vitamiinia tarvitaan kalsiumin
imeytymiseen elimistössä. D-vitamiinin
muodostuminen iholla auringon valon
vaikutuksesta heikkenee iän myötä,
minkä vuoksi yli 60-vuotiaille suositellaan D-vitamiinilisää 20 mikrogrammaa
ympäri vuoden. D-vitamiinin puutostilassa D-vitamiinilisä tulee olla huomattavasti tätä suurempi, mutta omin päin
ei kannata nauttia kovin suuria määriä
D-vitamiinia.

Viittä väriä päivässä
Vihanneksia, hedelmiä ja marjoja
suositellaan nautittavaksi joka aterialla,
sillä niissä on runsaasti elimistön tarvitsemia vitamiineja ja kivennäisaineita.
Kesällä ja syksyllä voi nauttia tuoreista,
kotimaisista kasviksista. Talvella puolestaan pakastevihannekset ovat oiva ja
helppo vaihtoehto; niiden ravintoarvot
ovat tutkitusti tuoreiden veroisia.
Hedelmät ja marjat ovat hyviä Cvitamiinin lähteitä. C-vitamiini vahvistaa
vastustuskykyä, ehkäisee tulehduksia, ja
parantaa raudan imeytymistä. Lievä Cvitamiinin puute voi aiheuttaa väsymystä,
lihaskipuja, heikotusta, ruokahaluttomuutta ja hengenahdistusta.
Kasvisten, hedelmien ja marjojen Cvitamiinipitoisuudet vaihtelevat paljon,

minkä vuoksi kasviksia tulisi käyttää
mahdollisimman monipuolisesti. Cvitamiinin lisäksi kasviksissa on paljon
muitakin terveyttä edistäviä ravintoaineita. Täysmehut puolestaan ovat hyviä
C-vitamiinin lähteitä jos kovien kasvisten
pureskelu ei enää onnistu. Täysmehut
sisältävät luonnostaan paljon sokeria,
joten janojuomaksi ne eivät sovi.

Jos sairastut
Sairaudet ja niihin liittyvät lääkitykset saattavat huonontaa ruokahalua ja
edelleen heikentää ravitsemustilaa. Täydennysravintovalmisteet ovat apteekissa
myytäviä kliinisiä ravintovalmisteita,
joilla voidaan täydentää ruokavaliota
sairauksien yhteydessä. Täydennysravintovalmisteet ovat suositeltavia myös
leikkauksista toipumisessa. Neuvoa kannattaa kysyä apteekin henkilökunnalta.

Ruoka on muutakin kuin
ravintoaineita
Ruokavalio on aina kokonaisuus, eikä
ole yhtä oikeaa tapaa syödä terveellisesti.
Kun ruokavalion perusta on kunnossa,
mahtuu herkkujakin mukaan. Lisäksi
ruoka on paljon muutakin kuin ravintoaineita. Kaunis kattaus tai rauhallinen
musiikki lisäävät ruokahetken viihtyvyyttä ja ruokahalua, myös yksinasuvalla
ikäihmisellä. Hyvästä ruoasta kannattaa
siis nauttia, ja mahdollisuuksien mukaan
myös hyvässä seurassa!

Taija Puranen
ravitsemussuunnittelija
Gery ry

Käyttämällä monipuolisesti kasviksia varmistat riittävän C-vitamiinin saannin:
MARJAT
HEDELMÄT
VIHANNEKSET JA
JUUREKSET
Mustikka, 1 dl
9
Omena, pieni
12
Lehtisalaatti, pieni
2
(60 g)
(100 g)
annos
Puolukka, 1 dl
5
Päärynä, pieni
7
Kurkku, 1 dl
4
(60 g)
(130 g)
(45 g)
Mansikka, 1 dl
30
Banaani, pieni
12
Tomaatti, pieni
6
(50 g)
(120 g)
(75 g)
Vadelma, 1 dl
19
Appelsiini, pieni
80
Porkkana, pieni
2
(50 g)
(155 g)
(35 g)
Mustaherukka, 1 dl
60
Mandariini, pieni,
18
Lanttu, pieni annos
12
(50 g)
(45 g)
(30 g)
Punaherukka, 1 dl
15
Persikka/nektariini,
6
Paprika, pieni annos
70
(50 g)
pieni 100 g)
(40 g)
Karviainen, 1 dl
15
Luumu, 1 kpl
2
Valkokaali, 1 dl
15
(45 g)
(33 g)
(40 g)
Lakka, 1 dl
50
Viinirypäle, 1 dl
3
(50 g)
(70 g)
   
Tyrni, 1 dl
90
Ananas, tuore, pieni
16
      
(55 g)
annos, (100 g)
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PÄHKINÖIDEN
RATKAISUA

Vänrikki

Mielosen
probleema
Hempeätä kevättä enteilevä aurinko lämmittää
mukavasti, kun istun ”mehulasini” ääressä ja
selailen jälleen näitä isäni valokuva-arkistoja.
Käteeni osui kuva Tasavallan presidentti,
suojeluskuntavääpeli P.E. Svinhufvudista ja
kenraali Gustaf Mannerheimista.
Minua kuitenkin ihmetyttää kuvan taakse
isäni kirjoittama teksti; ”Onnittelut puolin ja
toisin osuivat oikeaan”. Mistä onnitteluista
oli kysymys ja mikä on vuosiluku?
Hyvät veteraanisisaret ja –veljet. Pyydän
apuanne tämän minulle vaikean probleeman
selvittämisessä.

Vastaukset
Lähetä ratkaisusi tämän numeron tehtäviin
piirin toimistoon 20.8.2016 mennessä, osoitteella Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri,
Mannerheimintie 93 A, 00270 Helsinki.
Arvomme oikein vastanneiden kesken lahjakortit.

Voittajat
Onnetar suosi lehdessä 1/2016 olleiden pähkinöiden osalta seuraavia; Sudokussa Matti
Nuortevaa ja Mielosen osalta Pentti Peltolaa. Kuvassa oli vanha Florinin huvimaja,
joka oli ennen Yrjönkadun ja Bulevardin
kulmassa.
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PROTEESITYÖT
& HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUT
Nopeasti ja miellyttäävsti
ti samasta osoitteesta
osoitteesta!
- Teemme myös kotikäyntejä

puh.
010 2715100
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Ossi Vallemaa
050 - 553 3050
32

keskustanerikoishammasteknikot.fi

Hammaslääkäri
Satu Aalto
(09) 774 5770
albin.fi

