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Helsinki rulettaa!
On miellyttävää aloittaa uusi toimintavuosi erityisen myönteisin mielin. Olen 
ollut piirin toiminnanjohtajana vuodesta 2007, enkä ole tuona aikana kokenut niin 
myönteistä tekemisen henkeä ja puhtia, joka nyt vallitsee Helsingissä. Koen, että 
kaupungin eri veteraaniasioiden toimijat ja veteraanijärjestöt tekevät nyt aidosti 
ja yhdessä sellaista yhteistyötä, jonka tuloksena veteraanien ehtoovuodet ovat 
mahdollisimman hyviä. 

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi vuodelle 2016 veteraanikuntoutukseen 
300.000 euroa. Tällä summalla saadaan käyntiin projekti, joka nyt palvelee 
sotaveteraaneja ja tulevaisuudessa muuta kaupungin vanhusväestöä. Jotta työ 
saadaan tehtyä kunnialla, tulee kaupunginvaltuuston osoittaa veteraaneille rahaa 
myös tuleville vuosille. Kysymyksessä ei kaupungin osalta ole monenkaan vuoden 
kunniavelan maksamisesta.

Helsinki on saamassa valmiiksi kartoituksen, jossa selvitetään veteraanien käyttämät 
palvelut mukaan lukien kuntoutus. Hyvin alustavan tiedon perusteella noin 15 % 
veteraaneista ei käytä laisinkaan sosiaali- ja terveysviraston tuottamia palveluita. 
Palvelutarpeen arviointi tehdään ensivaiheessa veteraaneille, jotka ovat palveluiden 
ulkopuolella. Sosiaaliohjaajan ja fysioterapeutin tekemän arvioinnin perusteella 
tehdään veteraanille palvelusuunnitelma.

Edellä mainitulla määrärahalla käynnistetään veteraanien tuettu kotona 
kuntoutuminen. Rahalla palkataan yksi fysioterapeutti, yksi sosiaaliohjaaja ja 
kolme lähihoitajaa. He tekevät yhdessä veteraanin kanssa kuntoutussuunnitelman, 
joka tukee veteraanin kotona asumista.

Olemme nyt monta askelta lähempänä tavoitetta, jossa moniammatillinen tiimi 
tekee jokaiselle veteraanille kattavan elinolokartoituksen ja tältä pohjalta hoito-, 
palvelu- ja tukisuunnitelma.

Työvoimahallinto tylyttää!
Piirimme hallinnoi veteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä Helsingin 
avustajahanketta viime vuoden loppuun. Tämän vuoden alusta Sotainvalidien 
Veljesliiton Uudenmaan piiri otti tämän työllisyyspoliittisen hankkeen 
johdettavakseen. Avustajatoiminnasta on muodostunut sotaveteraaneillemme ja 
heidän puolisoilleen ja leskilleen erityisen tärkeä kotona asumisen tukimuoto. Tämä 
tuli esille viimevuoden lopulla, kun toimintaan varatut valtion määrärahat loppuivat 
ja toimintaa jouduttiin pakon edessä supistamaan.

Työllisyysmäärärahojen käytössä tapahtui viime vuonna selkeä painopisteen muutos. 
Sen lisäksi, että määrärahaa ei ollut riittävästi, niitä ohjattiin erityisen voimakkaasti 
yrityksille. Tämä teki kolmannen sektorin toiminnan todella vaikeaksi. Veteraanien 
avustajahankkeet tarjoavat pitkään työttömänä olleille ja vajaatyökykyisille 
henkilöille riittävän matalan kynnyksen palata työelämään. Huomattava osa 
avustajahankkeiden työllistämistä henkilöistä ei olisi ollut valmiita suoraan 
hektiseen ja tulotavoitteelliseen yrityselämän oravanpyörään. Avustajahankkeilla oli 
merkittävä rooli ”kuntouttaa” ja kouluttaa näitä työttömiä avoimille työmarkkinoille. 
Tärkein oli kuitenkin se, että avustajahankkeet tarjosivat työtä, joka on yhteiskunnan 
kannalta erityisen merkittävää, työtä kunniakansalaistemme kotona asumisen 
hyväksi. Veteraanien avustajahankkeilla on 
vain voittajia.

Uudenmaan TE-toimisto on antanut 
sotainvalidipiirille määrärahan hankkeen 
hallinnointiin vuodelle 2016. Pitää vain 
toivoa, että Uudenmaan TE-toimisto osoittaa 
hankkeelle myös työntekijöitä. Muuten emme 
tee tolkun töitä.

Opin jouluna uuden sanan lapsenlapseltani, 
”Ukki rulettaa”, totesi Rasmus 7 v, saatuaan 
toivomansa joululahjan! Siksi tuo otsikko.

Hyvää ja antoisaa vuotta 2016
Rauno Loukkola
Toiminnanjohtaja
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Kansi
Porkkala luovutettiin välirauhan-
sopimuksella Neuvostoliitolle 
sotilastukikohdaksi 50 vuodeksi 
ja sen suomalainen väestö 
evakuoitiin kymmenessä päivässä 
29. syyskuuta 1944 mennessä. 
Alueen palautus toteutui yllättäen 
26. tammikuuta 1956, sopimuksen 
mukaan vuokra-aika olisi kestänyt 
vuoteen 1994 saakka. Kuva liittyy 
palautukseen, mutta valitettavasti 
toimituksella ei ole tiedossa 
tarkkaa kuvausajankohtaa tai 
-paikkaa. Kuorma-auton lavalla 
olevat sotilaan vaikuttavat 
kuitenkin varusmiehiltä ja auto 
Autopataljoonaan kuuluvalta. 
Kuva: Sotamuseo/Puolustusvoimat.
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Piirissä tapahtunutta

Marraskuun jäsenretki tehtiin Panssariprikaatiin Hämeenlinnaan. Mielenkiintoinen päivä tallennettiin ryhmäkuvaan jatkosodan 
aikaisen saksalaisen StuG III -rynnäkkötykin edessä.

Piirihallituksen kokouksessa palkittiin piiriä ansiokkaasti tukeneita reserviläisiä Suomen Sotaveteraaniliiton ansiomitalilla. 
Vasemmalta Juha Enlund, Juha Salonen ja Helsingin Seudun Reserviläispiirin toiminnanjohtaja Kari Talikka.
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Puheen talvisodan alkamisen muistotilaisuudessa piti Kaartin Jääkärirykmentin komentaja, prikaatikenraali Pekka Toveri. 
Kuva KK.

Kaartin Soittokunta talvisodan alkamisen muistotilaisuudessa. Kuva KK.
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Piirin hallinnoima sotiemme veteraanien, 
puolisoiden ja leskien avustajahanke päät-
tyi 31.12.2015. Päättäjäiskahvit juotiin 
Pasilassa vuoden lopulla. Kuvassa osa 
avustajista.

Ylipormestari Jussi Pajunen järjesti hel-
sinkiläisille 4. luokan oppilaille vas-
taanoton 3. joulukuuta Finlandia-talolla. 
Juhlissa mukana sotaveteraanit Sakari 
Sippola ja Irma Lähdesmäki. Kuvassa Sa-
kari Sippolaa jututetaan Finlandia-talolla 
lapsille järjestetyssä itsenäisyyspäivän 
vastaanotolla, oikealla Krista Siegfrieds. 
Kuva Harri Elonen

Talvisodan alkamisen muistotilaisuutta 
vietettiin 30. marraskuuta vakiintunein 
muodoin Marsalkka Mannerhemin rat-
sastajapatsaalla. Kuvassa veteraani- ja 
maanpuolustusjärjestöjen lippulinna. 
Kuva KK.
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Helsingin Sotaveteraanikuoro ja Viipurin 
Lauluveikot esiintyivät Itsenäisyyspäivän 
aaton kirkkojuhlassa 5. joulukuuta ääriään 
myöten täynnä olleessa Temppeliaukion 
kirkossa. 

Itä-Helsingin kerhon joulujuhlassa 21. 
joulukuuta Roihuvuoren kirkossa sota-
veteraani Ilmi Papunen lauloi sykähdyt-
tävästi rakastettuja joululauluja.

Helsinkiläiset partiolippukunnat ovat jo 
yli 10 vuoden ajan sytyttäneet itsenäisyys-
päivänä sankarihaudoille kynttilän. Ku-
vassa partiolaiset Otto Snellman ja Reetta 
Grönlund Partiolippukunta Maahisista 
Malmin hautausmaalla. Kuva KK.
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Itsenäisyyspäivää juhlistettiin Helsingissä 
Yliopiston juhlasalissa. Juhlapuheen piti 
piirin varapuheenjohtaja, prikaatikenraali 
Pertti Laatikainen. Kuva Ossi Ikonen.

Tallinnassa Suomen itsenäisyyspäivän 
vietto aloitettiin seppeleenlaskulla Metsä-
kalmiston hautausmaalla Suomen-poikien 
muistomerkille. Tilaisuutta kunnoitti läs-
näolollaan Suomen Tallinnan suurlähetti-
läs. Iltapäivällä Suomen-pojat oli kutsuttu 
suurlähettilään vastaanotolle Tallinnan 
suurlähetystöön. Kuva Mati Blumfeldt.

Suomalaiset Sotaveteraanit Amerikas-
sa aloittivat Suomen itsenäisyyspäivän 
vieton 6.12. lipunnostolla Lepokodin 
pihalla. Lepokoti on veteraanien perusta-
ma paikallinen palvelutalo. Tilaisuudessa 
esiintyivät Floridan laulumiehet. Kuva 
USAsuomeksi.com.
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HELSINKI

VETERAANIPÄIVÄ
NATIONELLA VETERANDAGEN

Veteraanijärjestöt

Seppeleenlasku ja muistotilaisuus Mannerheimin patsaalla klo 10  

Kransnedläggning och minnesstund vid Mannerheims staty kl 10

Helsingin kaupungin tarjoamat juhlakahvit ja Kaartin Soittokunnan 

 konsertti sotiemme veteraaneille Helsingin kaupungintalolla.

Juhlakahvit kaupungintalon juhlasalin lämpiössä klo 11.00–11.45  

Veteraanipäivän huomionosoitusten jako ja Kaartin Soittokunnan

 konsertti kaupungintalon juhlasalissa klo 12.00–13.15

KANSALLINEN

HELSINGFORS

“Vastavirtaan nousee lohen suku”

“Motströms stiger laxarnas släkte”



Jatkosodan asemasotavaiheessa, jolloin 
hyökkäyskaistat olivat muuttuneet puo-
lustuslinjoiksi, toimettomuuden erämaa-
han alkoi orastaa luovuuden ituja ns. 
puhdetöiden muodossa. Syntyi poltto-
koristeltuja kuppeja ja kippoja. Aikaa 
riitti aamusta iltaan ja illasta aamuun. 
Näissä olosuhteissa heräsi henkiin myös 
kuorolauluharrastus. Rintamalla moni 
löysi omat laulunlahjansa. Osa oli jo 
ennen sotaväkeen tuloaan harrastanut 
kuorolaulua. Mutta nyt yhtäkkiä mies-
kuorosta – asemieskuorosta – tuli uusi 
tehokas ja toimiva ”ikäväntorjunta-ase”. 
Tällä toiminnalla oli myös sodanjohdon 
täysi tuki, koska harrastustoiminnan 
katsottiin ylläpitävän taisteluhenkeä ja 
olevan myös joukoille virkistykseksi. 
Seuraavassa esitellään lyhyesti kolmen 
eri rintamakuoron toimintaa.

Laula-Mainila, 
osasto Pajarin kuoro
”Laula Mainila”  oli virallisesti Puolus-
tusvoimain joukko-osasto 3461:n ase-
mieskuoro. Kuoron perustava kokous ja 
samalla ensimmäinen harjoitus pidettiin 
5.12.1941. Läsnä oli 30 miestä. Kuoron-
johtajaksi valittiin pataljoonan pastori 
Olavi Airas. Jouluun mennessä kuoron 
ohjelmisto oli laajentunut jo kymmeneen 
lauluun. Kuoron ensimmäinen julkinen 
esiintyminen tapahtui Uudenvuodenpäi-
vänä 1942 Mainilan kanttiinissa, jossa 
kuoro esiintyi 32 laulajan vahvuudella.

Kuoro päätti tehdä keväällä 1942 laajan 
kotiseutumatkakiertueen. Harjoitustahtia 
kiihdytettiin niin, että joinakin viikkoina 
harjoiteltiin jopa kolme kertaa viikossa, 
tavallisesti aamupäivisin. Lähtölauluja 
kuuntelemassa oli mm. kenraali Pajari.  
Kuoro konsertoi Hämeenlinnassa, Tam-
pereella, Nokialla, Vammalassa, Porissa, 
Loimaalla ja Turussa, kaikkialla suurella 
menestyksellä. Tampereen kaupunginta-
lolle kuoroa kuuntelemaan saapui 300 
henkeä ja Turun Ruotsalaiseen teatteriin 
400 henkeä. Konsertissa esitettiin n. 15 
laulua, pääasiassa kokoelmasta Laulu-
Miesten Lauluja I. Lisäksi ohjelmassa oli 
vänrikki L. Rauhalan puhe kuoron syn-
tytaustasta sekä tervehdys kotirintamalle. 
Rauhalan mukaan kuoron perustaminen 
koettiin tarkoituksen mukaiseksi, koska 
asemasotavaiheessa aika alkoi käydä 
sotilaille pitkäksi. Aamulehti totesi arvi-
oinnissaan, että ”muhkea basso loi hyvän 
pohjan kokonaiskaiulle, tenoreissa ilmeni 

sen sijaan kylmän pakkastalven rasitusta”. 
Uusi Aura totesi puolestaan, että ”ykkös-
tenorien puute oli tuntuva, ts. sama tauti 
kuten mieskuoroissa yleisesti”.

Uhtuan suunnan 
tykistön kuoro
Toinen merkittävä rintamakuoro oli Uhtu-
an suunnan tykistön kuoro, jota johti lää-
kintäluutnantti Antero Puolanne. Kuoron 
musiikillinen taso kohosi kaiken aikaa. 
Niinpä vuoden 1942 huhti-toukokuussa 
kuoro oli valmis esiintymiskiertueelle, 
joka suuntautui aluksi Ouluun ja sen 
lähiympäristöön. Saman vuoden syksyllä 
kuoro teki laajan aseveli-iltakiertueen, 
jonka  aikana se esiintyi Oulun lisäksi 
mm. Oulunsuussa, Muhoksella, Iissä, 
Haukuputaalla, Kempeleellä, Limingassa, 
Tyrnävällä, Ruukissa sekä Kajaanissa 
saaden kaikkialla ylistävät arvostelut.

Keväällä 1943 Uhtuan suunnan kuo-
rolla oli edessään suurin haaste – vaativa 
Etelä-Suomen kiertue, jonka aikana se 
konsertoi Helsingissä Konservatorion 
juhlasalissa, äänitti kuusi levyä puolustus-
voimain arkistoon sekä esiintyi radiossa 
saaden professori Heikki Klemetiltä 
ylistävät arvostelut..

Vartijalaulajat, 
os. Sauren kuoro
Jalmari Aallon johtaman ”Vartijalaulajat” 
-kuoron toiminta liittyi Jalkaväkiryk-
mentti 46:n toiseen pataljoonaan, joka oli 
koottu Orimattilan ja Pukkilan miehistä. 
Jatkosodan alkuhetkillä Aalto kokosi 
toisen pataljoonan miehistä kuoron, 
jonka esiintyi ensimmäisen kerran patal-
joonan yhteisessä jumalanpalveluksessa 
Luumäen kirkossa juhannuksena 1941. 
Kuoron varsinainen ensiesiintyminen 
tapahtui Viipurin Pyöreässä Tornissa 
joulun kynnyksellä 1941. Vuoden 1942 
alkupuolella I ja II pataljoonan kuoro-
harrastus yhdistettiin, siitä muodostettiin 
rykmentin kuoro, jonka johtajana toimi 
luutnantti Jalmari Aalto.

Rykmenttiin perustettiin myös or-
kesteri, jonka primus motorina toimi 
alikersantti Usko Aro. Kuoron ja orkes-
terin ensimmäinen kotiseutukiertue alkoi 
Orimattilasta toukokuussa 1942 ja jatkui 
Pukkilaan, Helsinkiin, Nurmijärvelle 
ja Nummelaan, josta palattiin takaisin 
rintamalle. Kiertueen aikana kuoro ja 
orkesteri esiintyivät Yleisradiossa sekä 

pitivät konsertin Konservatorion juhla-
salissa. Vartijalaulajat esiintyi rykmentin 
omissa tilaisuuksissa, sen lisäksi Viipurin 
Teatteri Palatsissa, Ollilan ulkoilmateat-
terissa, Kannaksen Ryhmän Esikunnassa 
sekä Mainilan Lottalassa asevelitalojen 
vihkiäisjuhlassa.  Kuoro teki vielä useita 
kotiseutukiertueita, jotka ulottuivat aina 
Salon ja Perttelin seudulle.

Kuoronjohtaja Jalmari Aalto nautti 
suurta arvoa Puolustusvoimain johdon 
taholta. Taitavana ja kokeneena orga-
nisaattorina hänet määrättiin valmiste-
lemaan armeijan piirissä ainutlaatuista 
musiikkitilaisuutta, Kannaksen laulu- ja 
soittojuhlia, jotka pidettiin Sakkolassa 
Kiviniemen opistolla. Yleisön joukossa 
oli armeijan korkeinta päällystöä, eri 
joukko-osastojen edustajia, lottia sekä 
paikkakunnan siviilejä. Kuoroissa oli 
keskimärin 30-40 laulajaa, laulajien 
kokonaismäärä noustessa lähes 400:aan.  
Juhlissa esiintyi useita rintamakuoroja, 
myös Vartijalaulajat, joiden esityksiä 
Laulu-Miesten johtaja, musiikkiluutnantti 
Martti ”Pyssy” Turunen piti juhlien 
parhaimpana. Vartijalaulajien toiminta 
päättyi, kun Jalkaväkirykmentti 46 ha-
jotettiin 9. marraskuuta 1943. 

Rintamakuorojen toiminnalla oli suuri 
vaikutus mieskuorolauluharrastukseen. 
Kun miehet olivat oppineet yhdessä 
toimimaan rintamalla, sitä haluttiin jat-
kaa myös siviilissä. Niinpä noin puolet 
maamme mieskuoroista on perustettu 
vuosien 1945-1950 välisenä aikana.

Reijo Pajamo

Kirjoittaja on emeritusprofessori ja 
Helsingin Sotaveteraanikuoron lau-
lunjohtaja, jonka kirjoittama ”Suo-
men kuorolaulun historia” julkistettiin 
Helsingin kirjamessuilla lokakuussa 
2015.
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Mieskuorolaulua rintamalla jatkosodan aikana
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Kuvassa Heimon Laulu, keskellä Kauno Vahtola (mustatukkainen mies), oikeassa reunassa Tapio Rau-
tavaara.

Kuvassa Vartijalaulajat esiintyy Kannaksen laulujuhlilla Kiviniemen urheiluopistolla kesällä 1943 Jal-
mari Aallon johdolla.



Tallinnan upseerikerholla järjestettiin 23. 
tammikuuta lämminhenkinen suomalais-
virolainen veteraanijuhla. Suomen-poiki-
en oma upseeriyhdistys lopetti toimintan-
sa vuonna 2012 ja kaikki Virossa asuvat 
JR 200:n upseerit päättivät liittyä Töölön 
Reserviupseeriyhdistykseen. Yhteistyö 
on ollut hedelmällistä ja töölöläiset ovat 
omalta osaltaan pyrkineet voimavarojensa 
mukaan edesauttamaan veteraaniemme 
hyvinvointia.

Tilaisuuden aluksi isäntien edustaja, 
Viron valtionkanslian talouspäällikkö Teet 
Kiik  toivotti kutsuvieraat sydämellisesti 
tervetulleeksi yhteiseen juhlahetkeen. 
Erityisen ilahduttavaa oli se, että haasta-
vasta talvisäästä huolimatta paikalle pääsi 
vänrikit Otto Peters, Edvard Miller sekä 
Suomen-poikien yhteysupseeri Edgar 
Sinisalu.

Kiik kiitti puheessaan veteraanien 
antamaa uhrautuvaa esimerkkiä valti-
oidemme hädän hetkinä sekä korosti 
heidän merkitystään sillanrakentajina 
veljeskansojen nuoremman maanpuo-
lustusväen välillä.

 Töölön Reserviupseerin varapuheen-
johtaja Risto Piekka esitti vieraiden 
tervehdyssanat juhlaväelle, jonka jälkeen 
hän luovutti paikalla oleville uusille kun-
niajäsenille yhdistyksen kunniakilvet.

Terveydellisistä syistä tilaisuudesta 
estyneet veteraanit Koit Loss, Vello Laos 
ja Leo Porman saavat omat kunniakil-
pensä myöhemmin, JR 200:n perusta-
misen muistopäivän juhlallisuuksien 
yhteydessä.

 Päivän koskettavin kohokohta oli 
veteraanien omat puheenvuorot. Otto 
Peters ja Edvard Miller kertoivat vaati-
mattomaan tapaansa elämän vaiheistaan 
ja tuoreemmista kuulumisista. Samalla 
he esittivät sydämelliset kiitokset ve-
teraanien tukijoukoille Suomenlahden 
molemmin puolin.

 Päivä päätettiin töölöläisten isännöi-
mään iltapalaan kerhon ravintolassa sekä 
yhteisiin lupauksiin pikaisesta jälleen-
näkemisestä.

Teksti ja kuvat: Hans Gabrielsson 
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Juhlajärjestelyistä vastanneella Teet Kiikillä on pitkät perinteet työs-
tä veteraanien hyväksi ja tälläkin kertaa kaikki järjestelyt oli hoidet-
tu erinomaisesti.

Asianajotoimisto Leena Partanen Oy
Kasarmikatu 23 A 18, 00130 Helsinki

puh. 09 4547 901
www.leenapartanen-law.fi 

Etelä-Suomen Peltipojat Oy
Kattoremontit
www.espp.fi 

Töölön Reserviupseerit muistivat 
virolaisveteraanejaan
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Eturivissä veteraanit Edgar Sinisalu, Otto Peters ja Edvard Miller kuuntelevat korvat tarkkana Risto Pie-
kan tervehdyspuhetta.

Otto Peters (vas.) ja Edgar Sinisa-
lu selvisivät taisteluista ja pitkis-
tä pakkotyötuomioista sodan jäl-
keen. Nyt Petersin mukaan pahin 
vihollinen on yksinäisyys.



Sotiemme veteraanit keräyksen Helsin-
ki-Vantaan keräysalueen vuoden 2015 
keräystuotto oli 199.444,65 euroa. Ku-
lujen jälkeen veteraanijärjestöille jaettiin 
163.950,00 euroa.
Keräystuotto jaettiin alueen veteraani-
järjestöille seuraavasti:
Helsingin Seudun 
Sotaveteraanipiiri ry 84.686,46
Sotainvalidien Veljesliiton 
Helsingin piiri ry 35.550,00
Rintamaveteraaniliiton 
Helsingin piiri ry 31.039,20
Helsingfors Svenska 
Krigsveteraner rf 12.674,34 

Keryskulut olivat noin 17,5 %. Suu-
rimpina kuluerinä olivat Helsingin ja 

Vantaan kotitalouksiin jaettu keräyskirje 
(n. 27.000 euroa) ja keräyksiin osallis-
tuneille varusmiehille tarjottu kahvi ja 
sämpylä. 

Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri 

käytti osuutensa 84.686,46 Poliisihallituk-
sen antaman keräysluvan mukaisesti alu-
een sotaveteraanien, heidän puolisoidensa 
ja leskiensä hyväksi. Käyttökohteet jakau-
tuivat oheisen taulukon mukaisesti.
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Varusmieskeräysten merkitys on tärkeä. Myös monet reserviläisyhdistykset antoivat panoksena vete-
raanikeräykseen. Kuvassa Reservoffi cerare vid Nylands Nation r.f:n jäseniä.

Veteraanikeräyksen yhteenveto 2015

Hyvät VSOL:n internaattiveljet avec!
Kokoonnumme torstaina 21.4.2016 klo 12 Suomalaisella Klubilla. Tule muistelemaan ja tapaamaan koulukavereitasi 
ja nauttimaan hyvästä ruoasta ja yhdessäolosta. Lounaan hinta on 35€/henkilö.
Ilmoittautumiset 21.3.2016 mennessä Erkki Merikalliolle p. 050 572 7943, (09) 505 0082 tai erkki.merikallio@kolum-
bus.  . VSOL Perinnetoimikunnan tilinumero on FI35 1808 3500 0014 62  
Tervetuloa! 
VSOL:n perinnetoimikunta
Pentti Heinjoki, Erkki Merikallio

Käyttökohde Euromäärä Edun saajat
Apuvälineiden hankinta (silmälasit) 1.000,00 3
Lääke- ja hoitokuluihin 2.237,00 6
Kuntoutuskuluihin 
(jalkahoitoja, hierontoja ja muuta kuntoutusta) 58.193,00 605
Kotona asumisen tukemiseen
(Veteraanien kotiavustustoiminta) 23.256,46 468
Yhteensä 84.686,46 1082



Seitsemisenkymmentä jäsentä noudatti 
Vantaan Sotaveteraaniyhdistyksen kutsua 
tulla juhlimaan pikkujoulua Tikkurilaan 
Sokos Hotel Vantaaseen 14. joulukuuta. 
Vielä kun laskemme lisäksi paikalle 
tulleet kymmenkunta ohjelman esittäjää, 
niin johan oli Tulisuudelma-sali täynnä 
ilon ja odotuksen tunnelmaa. Ystävät 
ja tuttavat saivat jälleen kerran tavata 
toisiaan, vaihtaa kuulumisia ja aloittaa 
juhlan vietto Topi Paavilaisen säestämällä 
yhteislaululla Arkihuolesi kaikki heitä. 

Tervetuliaispuheessaan yhdistyksen 
puheenjohtaja Jaakko Vesanen mainitsi, 
että tämä on jo 18. kerta, kun veteraanien 
pikkujoulua vietetään ystävällisestä pal-
velustaan ja herkullisesta joulupuffeestaan 
tunnetussa Sokos Hotel Vantaassa. 

Juhlan juontaja, varapuheenjohtaja 
Matti Passi kohahdutti yleisöä kertomalla, 
että yhdistyksen naistoiminnasta ja tä-
mänkin juhlan pääasiallisista järjestelyistä 
vastannut Aino Koskinen ei tällä kertaa 
päässyt itse paikalle jouduttuaan Espoossa 

bussiturmaan ja sen myötä sairaalaan. 
Tämän hetken tietojen mukaan hän on 
kuitenkin jo toipumassa, vaikka olikin 
niistä yhdestätoista loukkaantuneesta 
vakavimmin  loukkaantunut. Pikkujou-
luväki lähetti Ainon paikalla olleiden 
perheenjäsenten mukana tälle sisukkaalle 
”sisarelle” pikaisen paranemisen ja hyvän 
joulun toivotukset.

Kauniilla ja vaikuttavalla Sydämeeni 
joulun teen -laululla ohjelmansa aloitti 
aviopari Sari ja Ari Talja Arin opaskoiran 
Dumlen makoillessa tottuneesti heidän 
jaloissaan. Sari tarkensi kertoillessaan 
heidän musisoinneistaan, että he esiin-
tyvätkin yleensä duona tai paremminkin 
triona, sillä jommankumman opaskoira on 
aina mukana. Teologian maisteri Ari omaa 
kauniin lauluäänen lisäksi myös soittajan 
taidot. Tällä kertaa säestysinstrumentteina 
olivat haitari ja kitara. 

Tuttuja ja vähän tuntemattomampiakin 
lauluja kuultiin Tikkurilan mieskuoron 
vahvistetulta kvartetilta, jota johti Jussi 
Eerola.  He kiittivät yhdistystä, että 
saavat näin vuosi toisensa jälkeen tulla 
tervehdyskäynnille Vantaan Sotavete-
raanien joulujuhlaan. He korostivat, että 
tämä perinne, mikä aloitettiin aikoinaan 
kuoronjohtaja Seppo Suomalan johdolla, 
on kuorolle kunnia-asia.

Perinteinen taitaa näin joulun alusjuh-
lissa olla myös Yrjö Jylhän pysähdyttävä 
runo Pyhä yö. Tällä kertaa se kuultiin 
yhdistyksen jäsenen Kullervo Ahlrothin 
tulkitsemana.

Tilaisuus päätettiin yhteislauluun Maa 
on niin kaunis. 

Tuula Mahlman
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Ari ja Sari Taljan sekä opaskoira Dumlen muodos-
tama trio herkisti kuulijansa.

Tikkurilan mieskuoron vahvistettu kvartetti esiin-
tyi kahdeksan miehen voimin.

Runsaslukuinen juhlayleisö virittäytyy juhlatunnelmaan.

Leppoisat pikkujoulut Vantaalla
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Veteraani

Sotaveteraanien avustajatoiminta
jatkuu pääkaupunkiseudulla!
Avustajatoiminnan tarkoituksena on tukea sotavete-
raanien sekä heidän puolisoidensa ja leskiensä kotona 
asumista.  

Avustajatoiminta on Sotainvalidien Veljesliiton valta-
kunnallinen hanke, jota Helsingin alueella hallinnoi viime 
vuoden loppuun asti Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri. 
Tämän vuoden alusta yhdistettiin Helsingin ja Uudenmaan 
avustajahankkeet. Uutta avustajahanketta, johon kuuluvat 
myös Helsinki, Espoo ja Vantaa hallinnoi 1.1.2016 lukien 
Sotainvalidien Veljesliiton Uudenmaan piiri. 

Arvoisa sotaveteraani, puoliso tai leski!
Tarvitsetko apua pienissä kodin askareissa, asioinnis-

sa kodin ulkopuolella tai oletko keskustelukumppania 
vailla?  Tarvitseeko omaishoitaja vapaata? Voit tilata 
kotiavustajan avuksesi.

Avustajatoiminta ei korvaa kunnallista kotihoitoa 
tai yksityisiä hoiva- tai siivouspalveluita, vaan tukee ja 
täydentää niitä.
Avustajan tehtäviin kuuluvat muun muassa:

- ruuanvalmistus, imurointi ja pyykkihuolto
- kodin ulkopuolisessa asioinnissa avustaminen
- lehtien luku ja seurustelu
- saattajapalvelu
- kotiapu omaishoitajan asioinnin ajaksi.
- ulkoilu asiakkaan kanssa
- kevyet pihatyöt

Hankkeen yhteystiedot
Projektipäällikkö Heidi Aho, puh 050 406 1902
heidi.aho@sotainvalidit.  
Avustajatilaukset ja tiedustelut ma-pe klo 9.00-11.00

Helsinki
Projektiohjaaja Tiina Saloheimo, puh 040 137 6807
tiina.saloheimo@sotainvalidit.  

Muu Uusimaa
Projektiohjaaja Elisa Ronkainen, puh 050 433 6496
elisa.ronkainen@sotainvalidit.  

Kuvassa vasemmalta projektipäällikkö Heidi Aho, Uudenmaan projektijohtaja Elisa Ronkainen ja Hel-
singin projektiohjaaja Tiina Saloheimo.
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nietuudet

Muutoksia ja täydennyksiä rintama-
veteraanien kuntoutukseen vuodelle 2016

Aviopuoliso mukaan päiväkuntoutukseen
Päiväkuntoutuksella tarjotaan kuntoutusta, johon 

sisältyy yksilöhoitojen lisäksi ryhmätoimintaa sekä kun-
toutuspäivän aikana tarjotut ateriat. Päiväkuntoutuksessa 
kuntoutuja yöpyy kotonaan. Tänä vuonna myös aviopuoli-
solla on mahdollisuus osallistua yhdessä veteraanin kanssa 
päiväkuntoutukseen. Kuntoutusjakso pituus määräytyy 
veteraanin toimintakyvyn mukaan 10 – 20 päivään.

Helsinki kehittää tuettua kotona kuntoutumista
Tuettu kotona kuntoutuminen toteutetaan veteraanin 

kotona. Kuntoutusjakson aluksi selvitetään veteraanin 

kotona selviytyminen ja laaditaan kuntoutussuunnitelma. 
Kotona tehdään kuntoutussuunnitelman mukaisia asioita, 
jotka tukevat veteraanin kotona selviytymistä. Kotona voi-
daan yhdessä monenlaisia asioita, vaikkapa pelata, laittaa 
ruokaa tai käydä yhdessä kaupassa tai apteekissa. 

Tuettu kotona kuntoutuminen eroaa kotikuntoutuksesta 
(avokuntoutus) siinä, että tuettu kotona kuntoutuminen 
ei sisällä yksilöhoitoja, vaan perustuu kuntoutettavan ja 
kuntoutujan yhdessä tekemiseen.

Tuetulla kotona kuntoutumisella halutaan tavoittaa 
myös ne veteraanit, jotka eivät enää halua tai jaksa lähteä 
kuntoutusjaksoille.

Piiri järjestää jäsenilleen iloisen virkistyspäivän Lamminniemessä 
keskiviikkona 11.5. Lähtö klo 8.30 Marskinpatsaalta ja paluu takaisin 
klo 17.00 mennessä. Ohjelmassa naurujoogaa, tuolijumppaa, käsipara-
 inihoitoa, ulkoilua liikuntapuistossa. Lounas noutopöydästä ja lisäksi 

aamu- ja iltapäiväkahvit. Ilmoittautuminen ke 4.5. mennessä piirin 
toimistoon, puh 050 441 4704.

Iloinen virkistyspäivä Lammin-
niemessä keskiviikkona 11.5.

Arvoisa 
sotaveteraani ja 

omainen!

Helsingin kaupungin rintama-
veteraaniasian neuvottelukunta 
järjestää keskiviikkona 6.4. klo 
13.00- 15.30 Kampin palvelukes-
kuksen juhlasalissa (Salomonkatu 
21 B) sotaveteraaneille ja heidän 
läheisilleen infotilaisuuden vete-
raanietuisuuksista. Eri asiantuntijat 
selvittävät mm. seuraavat veteraa-
nietuisuudet;
– veteraanikuntoutus (ml tuettu 

kotikuntoutus), 
– kotona asumista tukevat palve-

lut
– palvelutarpeen arviointi
– palveluasuminen ja ympärivuo-

rokautinen hoiva
– avustukset asunnon muutos- ja 

korjaustöihin

Kahvitarjoilu klo 12.30 alkaen.
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HELSINGIN SEUDUN SOTAVETERAANIPIIRI RY

www.sotaveteraanipiirihelsinki.fi 
PIIRI
Puheenjohtaja Erkki Merikallio 050 572 7943

Toimisto: Mannerheimintie 93 A, 00270 Hki
Toimisto on avoinna ma-to klo 9 -14, puh.aika 9 - 12
sähköposti: helsinginseudun.svp@sotaveteraaniliitto.  

Toiminnanjohtaja Rauno Loukkola 050 441 4703
sähköposti: toiminnanjohtaja.hssvp@kolumbus.  

Piirisihteeri Sinikka Watjus 050 441 4704
sähköposti: piirisihteeri.hssvp@kolumbus.  
Kuolleet ja osoitteenmuutokset piirisihteerille!

Sosiaalineuvoja Anita Koskinen 050 441 4705
sähköposti: sosiaalineuvoja.hssvp@kolumbus.  

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

Veteraanien avustajatoiminta Helsinki
Projektipäällikkö Tiina Saloheimo 040 745 1303
Avustajatilaukset (ma – pe 9 – 12) 040 137 6807

Veteraanien avustajatoiminta Espoo ja Vantaa
projektipäällikkö Heidi Aho 050 406 1902
Avustajatilaukset Elisa Ronkainen 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 Blumfeldt puh. +372 501 5962
Toompea 8, 10142 Tallinn, Viro
Toimisto avoinna ma 14-18 ja ti klo 9-13
puh./fax 372 6660 435

Helsingin Sotaveteraanikuoro
Puheenjohtaja Heikki Mälkki, puh. 488 535
Varapuheenjohtaja Pentti Paavola, puh. 684 8813
Laulunjohtaja Reijo Pajamo puh. 768 026
Kuoroisäntä Harald Johansson, puh. 631 632
Tiedottaja ja PR-vast. Esko Mälkki, puh. 040 5899022

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
Kuntoutussihteeri Pertti Sirén, puh. 044 0303142

Puheenjohtaja Yrjö Viitasaari puh. 0400 706 770
Naisjaoston pj Sylvi Virtanen, puh. 801 1262

Espoon Sotaveteraanikuoro
Puheenjohtaja Lauri Lehtonen, puh. 0400 542527
Kuoron johtaja Kai Vahtola, puh. 524 787
Kuoron varajohtaja Pekka Kontu, puh. 455 6768
Isäntä, lipunkantaja, vpj Matti Mäkeläinen puh. 040 
5490562

VANTAAN SOTAVETERAANIT ry
Jäsensihteeri Marjo-Riitta Koivisto, puh. 0400 602905
Puheenjohtaja Jaakko Vesanen, puh. 823 1137
Kuntoutusvastaava Seppo Kuokkanen puh. 040 525 0531
Tiedotusvastaava Viljo Ryynänen, puh.050 360 6708
    
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 Olli Sorvettula puh. 040 5081683
Veteraaniyhteyshenkilö Kaarlo Männistö 
puh. 050 568 0776

HELSINGIN RAUHANTURVAAJAT  ry
Puheenjohtaja ja yhteyshenkilö 
Tapani Forsström, puh. 040 587 0352 

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

Espoo
Kuntoutuspalvelut (ma - to 12 - 13) (09) 816 42380
Kunnalliset avopalvelut (ma – pe 9 – 15) (09) 816 33333 

Vantaa
Armi Haukka (09) 8392 3883, 040 7196057

Kauniainen
Leea Marttala (09) 5056 382

KAUPUNKIEN VETERAANIPALVELUT



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. 

Piirin järjestämät liikuntatilaisuudet jatkuvat. Osallistuminen 
edellyttää ilmoittautumista. 

Oulunkylän kuntojumppa maanantaisin klo 11.00 - 12.00. 
Ilmoittautumiset suoraan Oulunkylän Kuntoutukseen 
Mäkitorpantie 19, puh. (09) 728 2475.  
Mäkelänrinteen allasvesijumppaan on varattu yksi vuoro 
torstaisin klo 10.30 - 11.00. Yhteyshenkilö Olavi Riihijärvi 
puh. (09) 323 4642. 
Töölön Urheilutalon kuntojumppa tiistaisin klo 10.00 - 
11.00, yhteys Pia Angerma puh. 050 370 9272.

Su 13.3. Talvisodan päättymisen muistotilaisuudet 
Helsingissä
Klo 12.00 Seppeleen lasku Mannerheimin ratsastajapatsaalla 
ja klo 12.20 Hietaniemen hautausmaalla.
Klo 15.00 Muistotilaisuus Helsingin Vanhassa Kirkossa. 
Katso erillinen ilmoitus.

Ke 27.4.  Kansallisen veteraanipäivän vietto Helsingissä
Klo 10.00 lipunnosto, seppeleen lasku ja muistotilaisuus 
Mannerheimin ratsastajapatsaalla ja klo 10.20 seppeleenlasku 
Hietaniemen Sankarihautausmaalla.  

Helsingin kaupunki järjestää veteraaneille kahvitarjoilun ja 
Kaartin Soittokunnan konsertin Helsingin Kaupungintalolla.  
Kahvitarjoilu klo 11.00-11.45 juhlasalin lämpiö
Huomionosoitusten jako ja konsertti juhlasalissa klo 12.00-
13.15. 
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. 
Kevään tapaamiset ovat 24.2., 30.3., 27.4. ja 25.5.
Huom! Tiloissa on ravintola ”Kamppi Palmia” jossa on 
mahdollisuus lounasruokailuun omalla kustannuksella esim. 
klo 11.45-12.25

Seniorien ja veteraanien kirkkopyhä 13.3.
Sunnuntaina 13.3. Munkkivuoren kirkossa klo 11.00 
Seniorien ja veteraanien kirkkopyhä. Kirkkokahvit. 
Invakuljetusta tarvittaessa soita p.09-2340 5158/ Erkkilä. 
Munkkivuoren kirkon osoite on Raumantie 3.

Hetki yhdessä -leiri veteraanileskimiehille
Piiri järjestää yhdessä Munkkiniemen seurakunnan ja 
Sotaveteraaniliiton kanssa veteraanileskimiehille ”Hetki 
yhdessä” leirin Hvitorpin (Espoo) leirikeskuksessa 25.-26.4. 
Virikkeellinen ohjelma sisältää erilaisia luentoja ja yhdessä 
tekemistä.  Leiri on ilmainen sisältäen kaikki ruokailut. 
Lisätietoa saat toiminnanjohtaja Rauno Loukkolalta 050 441 
4703. Ilmoittautuminen 31.3. mennessä. Ilmoittautuneille 
lähetetään tarkemmat ohjeet. Katso erillinen ilmoitus.

Teatteri, Kansallisteatteri Töppöhörö la 20.2. 
Kansallisteatteri (suuri näyttämö) lauantaina 20.2. klo 13.00 
Töppöhörö. Kyseessä on komedia Viki nimisestä miehestä 
Suomessa ja Suomesta miehessä. Tämä Juha Hurmeen 
uusin teos sukeltaa suruttomasti suomalaisen miesmyytin 
sameimpiin suonsilmäkkeisiin, joista kumpuavat näyt 
herättävät sääliä ja kauhua siinä missä nauruakin. Rooleissa 
Jarkko Lahti ja Alina Tomnikov. Lipun hintaan 15.00 € voi 
lunastaa piirin toimistosta. 

Päämajan Soittokunnan konsertti la 19.3.
Perinteinen keväinen Päämajan Soittokunnan 
sotilasmusiikkikonsertti Astoria-salissa lauantaina 19.3. klo 
13.00 alkaen. Lippuja hintaan 15.00 € voi lunastaa piirin 
toimistosta.

Kartanovierailu Rutumin kartanoon to 14.4.
Torstaina 14.4. matkaamme runsaan tunnin ajomatkan 
päähän Itä-Uudellemaalle Lapinjärven Rutumin kartanoon. 
Kartano on elänyt moni-ilmeisen historian aina 1700-luvulta 
lähtien. Päärakennus on rakennettu vuonna 1794 ja se huokuu 
menneen ajan atmosfääriä. Saleissa voi kuulla kartanon 
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VETERAANITAPAHTUMAT

HENGELLISET TAPAHTUMAT

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

VIRKISTYS

VETERAANILIIKUNTA

KUNTOUTUS

YHDISTYSASIAT

Kokouskutsu
Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry:n vuosikokous pi-
detään keskiviikkona 20.4.2016 klo10.00 Ravintola White 
Lady (Mannerheimintie 93, piirin toimiston vieressä)
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokoukseen 
voivat osallistua kaikki piirin henkilöjäsenet sekä piirin 
jäsenkerhojen henkilöjäsenet.
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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.

Jalkahoito ja hieronta
Hoidot tilataan ma-to klo 9.00-12.00 piirin toimistosta puh. 
050 441 4704. 

Maanantaitilaisuudet Matteuksen kirkolla 
Ma 21.3. klo 13.00 Suomen Nivelyhdistyksestä Heikki 
Multaharjun esitys: Nivelrikon itsehoito.
Ma 18.4. klo 13.00 Lauluiltapäivä

Katso myös piirin sivulta eri tapahtumat. Näihin kaikkiin 
voit osallistua.

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.

YHDISTYSASIAT

YHDISTYSASIAT

HELSINGIN SOTAVETERAANIT -kerho

ITÄ-HELSINGIN SOTAVETERAANIT -kerho

KUNTOUTUS VIRKISTYS

KESKI-HELSINGIN SOTAVETERAANIT -kerho

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. Kevään lounaskokoukset ovat 9.3., 6.4. ja 4.5. 
Kaikkiin kokouksiin hoidetaan luennoitsija. 

Katso myös piirin sivulta eri tapahtumat. Näihin kaikkiin 
voit osallistua.

KANTA-HELSINGIN SOTAVETERAANIT -kerho

KUNTOUTUS VIRKISTYS

emännän Laura Gyllingin (os. Wallgren) kertovan 1850-luvun 
Kartanon elämän iloista, murheista ja onnen kyyneleistä.
Lounaan nautimme kartanossa. Kuljetus lähteen Kiasman 
pysäkiltä klo 8.30, jonne paluu klo 15.00 mennessä. Retken 
hinta 30 euroa maksetaan bussissa. Ilmoittautuminen ma 4.4. 
mennessä piirin toimistoon puh 050 441 4704.

Iloinen virkistyspäivä Lamminniemessä ke 11.5.
Piiri järjestää jäsenilleen iloisen virkistyspäivän 
Lamminniemessä keskiviikkona 11.5. Lähtö klo 8.30 
Marskinpatsaalta ja paluu takaisin klo 17.00 mennessä. 
Ohjelmassa naurujoogaa, tuolijumppaa, käsipara  inihoitoa, 
ulkoilua liikuntapuistossa. Lounas noutopöydästä ja lisäksi 
aamu- ja iltapäiväkahvit. Ilmoittautuminen ke 4.5. mennessä 
piirin toimistoon, puh 050 441 4704. Katso erillinen 
ilmoitus.

Illanvietot
Sotaveteraanien yhteiset illanvietot Ostrobotnian juhlasalissa, 
Museokatu 10, klo 16.00. Vapaa sisäänpääsy, pullakahvit. 
Tervetuloa!

Ma 7.3. Yhteislaulutilaisuus laulattajana Reijo Pajamo. 
Lisäksi Helsingin Sotaveteraanikuoro esiintyy.
Ma 4.4. Päämajan Soittokunnan konsertti.
Ma 2.5. Ohjelma avoinna

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. 
Kevään tapaamiset ovat 10.3., 14.4. ja 12.5. Tulevista aiheista 
saat tietoa joko tapaamisen yhteydessä Kampissa tai piirin 
toimistosta puh. 050 441 4704. 
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Kokouskutsu 
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään 
Tikkurilan seurakunnan Walkers-nuorisotilassa 
keskiviikkona 13.4. klo 14.00. Kokouksessa käsitellään 
yhdistyksen sääntöjen 8 §:ssä määrätyt asiat kuten toiminta- 
ja tilikertomukset ja muut esityslistassa mainitut asiat.

Läntinen osasto
Kuukausikokoukset kevätkaudella 2016 pidetään tiistaisin 
8.3., 12.4. ja 10.5. Esitelmien aiheet ilmoitetaan kokouksien 
yhteydessä.

Kokoukset pidetään kevätkaudella edelleen Martinristissä, 
Laajaniityntie 2, Martinlaakso. Kokoukset alkavat vanhaan 
tapaan klo 14.00. Kahvitarjoilu klo 13-14. Johtoryhmä 
kokoontuu klo 12.30.

Itäinen osasto
Kuukausikokoukset kevätkaudella 2016 pidetään 
keskiviikkona 9.3. ja 11.5. Keskiviikkona 13.4. pidetään 
yhdistyksen kevätkokous. Kokoukset pidetään Tikkurilan 
seurakunnan Walkers-nuorisotilassa, Unikkotie 5 A toinen 
kerros, jonne pääsee hissillä. Kahvitarjoilu klo 13-14. 
Johtoryhmä kokoontuu tarvittaessa klo 12.30.

Kuntovastaavana toimii Seppo Kuokkanen, puh. 
040 5250 531

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.

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.

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 Armi Haukan kanssa (Koivukylän sosiaali- ja 
terveysasema, Karsikkokuja 15, 01360 Vantaa, puh (09) 
8392 3883). 

Kotiin vietävät avopalvelut
Valtio on varannut määrärahan rintamaveteraaneille kotiin 
vietäviä avopalveluja. Tavoitteena on monipuolisesti tukea 
veteraanien kotona selviytymistä. Määrärahan käyttöön 

Kuoron harjoitukset jatkuvat torstaisin klo 11-12.30 Johannes 
församlingin seurakuntasalissa, Korkeavuorenkatu 10 E, 

2. kerros. Kevätkaudella 2016 on useita esiintymisiä, joista 
kerrotaan kuoron tiedotteissa.

Katso myös piirin sivulta eri tapahtumat. Näihin kaikkiin 
voit osallistua.

YHDISTYSASIAT

VANTAAN SOTAVETERAANIT ryVANTAAN SOTAVETERAANIT ry

HELSINGIN SOTAVETERAANIKUORO -kerho

KUNTOUTUSYHDISTYSASIAT

Ke 24.2. klo 12.30
Hengellinen kahvi-hetki
Kamppi / Fade

Ma 7.3. klo 16.00
Illanvietto Botta

To 10.3. klo 12
Naisten kahvihetki
Kamppi / Mude

Ke 30.3. klo 12.30
Hengellinen kahvi-hetki
Kamppi / Fade

Ma 4.4. klo 16.00
Illanvietto Botta

To 14.4. klo 12
Naisten kahvihetki
Kamppi / Mude

Ke 27.4. klo 12.30
Hengellinen kahvi-hetki
Kamppi / Fade

Ma 2.5. klo 16.00
Illanvietto Botta

To 12.5. klo 12
Naisten kahvihetki
Kamppi / Mude

Ke 25.5. klo 12.30
Hengellinen kahvi-hetki
Kamppi / Fade

PIIRIN KERHOT KOKOONTUVAT KEVÄÄLLÄ 2016
Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu
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sovelletaan sosiaalihuoltolain mukaista tarveharkintaa. 
Määrärahalla voidaan järjestää mm. siivousta ja ikkunan 
pesua. Asiaa hoitaa veteraaniasiain toimistossa Armi 
Haukka.

TAPAHTUMIA
50. Sotaveteraaniviikko 5. - 13.3.. Avaustilaisuus Kouvolassa 
ja päätöstilaisuus Nivalassa.
Talvisodan päättymispäivä 13.3.

30. Kansallinen veteraanipäivä 27.4. Pääjuhla Oulussa. 
Hengellinen kerho järjestää yhdessä Sotaveteraaniliiton 
ja Munkkiniemen seurakunnan kanssa 25.-26.4. 
veteraani miesleskille ”Hetki yhdessä” -leirin Espoon 
Seurakuntayhtymän leirikeskus Hvittorpissa.

Katso myös Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin 
tiedotukset tästä lehdestä, niihin kaikkiin voit osallistua.

Talvisodan päättymisen 
muistotilaisuudet

Helsingissä sunnuntaina 13.3.
Klo 12.00 Mannerheimin ratsastajapatsaalla seppeleenlasku

Klo 15.00 Helsingin Vanhassa kirkossa muistotilaisuus

Sunnuntaina 13.3. klo 15.00 muistotilaisuus 
Helsingin vanhassa kirkossa, Lönnrotinkatu 6

Tilaisuudessa esiintyvät Kaartin Soittokunta ja Helsingin Konservatorion 
nuoret laulajat. Juhlapuheen pitää kenraaliluutnantti Pentti Lehtimäki.
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ESPOON SOTAVETERAANIT ryESPOON SOTAVETERAANIT ry
Ukonvaaja 4, 02130 Espoo, puh (09) 452 5721

www.espoonsotaveteraanit.fi 
Toimisto on avoinna maanantaina, tiistaina ja torstaina klo 9 – 14.

Osallistuimme Olavi Matilaisen kanssa 
kutsuvieraina Etelä-Tapiolan lukion itse-
näisyyspäiväjuhlaan 4. joulukuuta. Juhla 
oli samalla syksyn ylioppilaiden valmis-
tujaisjuhla ja siihen osallistui noin 400 
lukion oppilasta. Koulu on ottanut Espoon 
Sotaveteraanit ”kummilapsikseen”, joille 
kerätään taksvärkissä varoja. Esitämme 
oppilaskunnalle suuren kiitoksen saa-
mastamme lahjoituksesta.

Juhlapäivän henki lukiossa oli isän-
maallinen ja tunteellinen. Oppilaat ja 
opettajat osoittivat monin tavoin, että 
rauhallinen ja vakaa elinympäristö on 
nuoren suomalaisen ajatuksissa elämälle 
tärkeintä. Vain itsenäisessä maassa olo-
suhteet ovat tällaiseen elämään sopivat. 
On erinomaisen tärkeätä, että kasvava 
sukupolvi kunnioittaa samoja arvoja 
kuin veteraanit ja heidän lapsensa. Etelä-
Tapiolan lukion juhla vahvisti uskoa 
tulevaan. Perinteisiä arvoja kunnioite-
taan. Oppilaskunta ja opettajat toivovat, 
että sotaveteraanit tai heidän lapsensa 
kävisivät edelleen isänmaan historian 
tunneilla kertomassa kokemuksistaan 
sotien aikana.  

Espoon sotaveteraanien yhdistyksellä 
oli muutamia vaikeita vuosia, jolloin rahan 
puute uhkasi lopettaa toimintamme rekis-
teröitynä yhdistyksenä. Nyt vaikeudet on 
voitettu ja voimme jatkaa toimintaa sekä 
olla ylpeitä yhdistyksestämme. Olemme 
kyenneet siirtämään joustavasti vastuuta 
yhdistyksen eri tehtävissä nuoremmille 
- veteraanisukupolven lapsille. Nämä 
”lapsetkin” kuuluvat seniori-ikäluokkaan 
ja ovat eläkeläisiä. Yhdistyksemme halli-
tus ja jaostot jatkavat työtään päämääränä 
omien veteraanijäsentemme elinolosuh-
teiden helpottaminen ja kuntouttaminen. 
Olemme tässä tarkoituksessa laatimassa 
toimintasuunnitelmaa kahden vuoden 

tähtäyksellä ja hahmotelmia jopa viiden 
vuoden päähän. Veteraania ei jätetä.  

Liiton ja piirin johdossa tapahtuu 
suuria muutoksia. Liiton uusi puheenjoh-
taja valitaan Joensuun liittokokouksessa 
kesäkuussa 2016 ja Helsingin Seudun 
Sotaveteraanipiirin puheenjohtaja jo si-
tä ennen. Olisi toivottavaa, että liiton 
uudeksi puheenjohtajaksi valittaisiin 
Espoon ja Vantaan Sotaveteraaniyhdis-
tysten ja Helsingin sotaveteraanikerhojen 
yhteensä noin 2500 jäsenelle mieleinen 
henkilö. Piirin puheenjohtajaksi va-
littaneen Helsingin kerhojen esittämä 
henkilö. Tämä onkin johdonmukaista, 
koska Helsingissä sotaveteraanikerhojen 
jäsenmäärä on naapurikuntien yhteenlas-
kettujen jäsenten määrään verrattuna yli 
kaksinkertainen. Olen ilmoittanut, että en 

ole käytettävissä piirin puheenjohtajaa 
valittaessa ja keskityn tulevaisuudessa 
Espoon Sotaveteraanit ry:n tarjoamiin 
tehtäviin.

Kaikille jäsenille on lähetetty kirje, 
jonka liitteenä on taskumuistio yhdistyk-
sen toimihenkilöistä sekä valistusjaoksen 
kevään 2016 esitelmämuistio. Muistiosta 
voi todeta, että korkealaatuiset esitelmät 
jatkuvat ja niihin ovat tervetulleita myös 
kaikki Helsingin Sotaveteraanipiirin jä-
senet ja muut asioista kiinnostuneet hen-
kilöt. Toivon, että mahdollisimman moni 
jaksaisi osallistua esitelmätilaisuuksiin ja 
samalla tavata ystäviään.

Hyvää kevättä kaikille!

Puheenjohtaja
Yrjö Viitasaari

Kenraalimajuri Yrjö Viitasaari aloitti vuo-
den vaihteessa Espoon Sotaveteraanien 
puheenjohtajana. Siksi teimme tämän 
haastattelun. Viitasaaret lähtivät evakkoon 
Wärtsilästä Yrjön ollessa kolmen vanha, 
pikkuveli oli vasta syntynyt. Matkalta 
kolmivuotiaalla on muistikuvia piiloutu-

misesta metsän suojaan lakanoiden alle 
pommituksilta Joensuun ja Nurmeksen 
tienoilla, jopa eksymisestä perheestä Kon-
tiomäen asemalla, jolloin eräs sotilas nosti 
hänet roskapöntön päälle näytille, että 
äiti hänet löytäisi. Perhe asettui lopuksi 
Pohjanmaalle. Siellä kylän pikkupojat 

löysivät ladoista kivääreitä ja tekivät 
patruunoista omatekoisia pommeja. Käsiä 
ja silmiä vaurioitui monilla.

Kansakoulun jälkeen pyrittiin oppikou-
luun, joista Liittoutuneiden Valvontako-
mission vaatimuksesta piti muutamassa 
valtion koulussa olla venäjä pitkänä 

Vastuu vaihtui - työ jatkuu!

Venäjää tunteva kenraali

Puheenjohtajan nuija siirtyi Eino Luostariselta Yrjö Viitasaarelle 
(oik.).
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ESPOON SOTAVETERAANIT ryESPOON SOTAVETERAANIT ry

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 
hiihto- ja kävelytapahtumia sekä luontoretkiä, joista 
tiedotetaan erikseen Länsiväylässä.

HELMIKUU
Ma 15.2. klo 14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa.
Raimo Anttila ja Helena Venäläinen - Pelaaminen tabletilla ja 
älypuhelimella
To 18.2. klo 12.30 Kirkkonummen jaoston 24-vuotispäivä 
Kirkkonummen palvelukeskuksessa KI
To 18.2. klo 14–16 Torstaitanssit Tapiolan  kulttuurikeskuk-

sessa
Ma 22.2. klo 14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. 
Sotatieteen tohtori Saara Jantunen - Venäjä ja propaganda 
2000-luvulla
Ma 29.2. klo 14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa.  
Valtioneuvos Riitta Uosukainen - Sodan pitkä varjo: Lapset 
ja vanhukset, äidit ja morsiamet…
Ma 29.2. klo 15.30 Naisjaoston sisarilta ”  lmi-ilta” Tapiolan 
Palvelukeskuksessa

MAALISKUU
Ma 7.3. klo 14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. 
Professori Sakari Knuutila - Jokainen syöpä on erilainen
Ma 7.3. klo 15.30 Naisjaoston kevätkokous Tapiolan 
Palvelukeskuksessa
Ti 8.3. klo 12.30 Veteraanitapaaminen KEVÄTKOKOUS, 
Kirkkonummen palvelukeskuksessa KI
Su 13.3. Talvisodan päätymisen muistotilaisuudet:  
Espoossa:
klo 9.00 Lipunnosto, Kulttuurikeskus, 11.30 seppeleen 
lasku Tuomiokirkon sankarihaudoilla, klo 18.00 muistojuhla 
Tapiolan kirkossa. Katso erillinen ilmoitus!
Kirkkonummella:
klo 10.45 Talvisodan päättyminen, seppelten lasku, 
kaksikielinen sanajumalanpalvelus, kahvit Kirkkonummen 
seurakuntatalolla KI 
 Ma 14.3. klo 14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. 

TOIMINTARYHMÄT

TOIMINTAKALENTERI

vieraana kielenä. Viitasaari kerkisi olla 
viimeistä ikäluokkaa, jota sääntö vielä 
koski. Venäjän taito alkoi karttua. Sen 
hän myös läpäisi yo-kirjoituksissa. Yliop-
pilaspohjaiseksi muuttunut Kadettikoulu 
kiinnosti nuorta miestä, ei vähiten siksi, 
että siellä oli täysi ylöspito, ilmainen opis-
kelu ja sai jopa päivärahaakin. Venäjän 
opiskelu jatkui myös siellä. 

Nuori luutnantti aloitti uransa Kaartin 
pataljoonassa. Myöhemmin Sotakor-
keakouluun jo hyväksyttynä kapteeni-
na Viitasaari jatkoi venäjän opiskelua 
vuoden verran Leningradin yliopistossa. 
Neuvostosysteemi ja venäläisyys auke-
nivat samalla omakohtaisesti. Majuriksi 
ylennys tuli 1976 ja Sotakorkeakoulun 
jälkeen löytyi työ Pääesikunnasta. Teh-
täviin kuului useita matkoja mm. Neu-
vostoliittoon. Erikoisesti jäivät mieleen 
Neuvostoliitto-Suomi sotilasmaaotte-
lut talvisin Murmanskissa ja kesäisin 
Minskissä. Kun Suomi voitti talvella, 
erikoisesti rajamies Pertti Teurajärven 
ryhmän loistavan ampumahiihtosuorituk-
sen ansiosta, oli jo Minskiin vastapuolelle 
komennettu Puna-armeijan leipiin kisan 
ajaksi strategisia vahvistuksia siviilistä. 
He ratkaisivatkin kilpailun.

Vuonna 1980 vei komennus apulais-
sotilasasiamieheksi koko nelihenkisen 
perheen kolmeksi vuodeksi Mosko-
vaan. Tiukan työn välillä osallistuttiin 
sekä suomalaisen koulun rientoihin että 
pelattiin talvisin muiden ex-pattien eli 
ulkomaalaisten kanssa ”broom ballia” 
eli luutapalloa, josta on ollut juttua Suo-

menkin lehdissä. Siinähän pelikenttänä 
on jää ja aseina varsiluudat.

Viestikoelaitoksesta löytyi paluupesti 
Suomeen 1983. Ylennys tiedustelupääl-
liköksi tuli kuuden vuoden päästä. Sodan 
jälkeisen historian suurimmat mullistukset 
tapahtuivat maailmalla juuri seuraavalla 
90-luvulla. Neuvostoliitto ja Varsovan 
liitto hajosivat, Saksat yhdistyivät, YYA-
sopimus ja Pariisin rauhansopimus mi-
tätöityivät, Suomi meni EU:hun ja alkoi 
Balkanin kriisi. Kaikki nämä vaikuttivat 
myös Viitasaaren työnkuvaan. Puolustus-
voimien sotilastiedustelun päällikkönä 
kenraali tapasi myös säännöllisesti ta-
savallan presidenttijä, parhaimmillaan 
jopa viikoittain. Koivistosta hänelle jäi 
mieleen, että presidentti kielitaitoisena 
keskusteli neuvostojohdon kanssa suju-
vasti ilman tulkkia. 

Entisenä valistusjaostomme puheen-
johtajana Yrjö Viitasaari on ollut korvaa-
mattomana apuna esitelmien valinnassa. 
Veteraaneilla kun on kaksi suosikkiaihetta, 
armeija ja Venäjä. Kysyin vielä lopuksi, 
miten hän tuli Espoon sotaveteraaneihin. 
Valtanen pyysi, tuli tyhjentävä vastaus.

Martti Nurmisalo
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ESPOON SOTAVETERAANIT ryESPOON SOTAVETERAANIT ry
Kirjailija Minna Lindgren - Musiikki on terveellisempää kuin 
urheilu
To 17.3. klo 14–16 Torstaitanssit Tapiolan kulttuurikeskuksessa
Ma 21.3. Espoon Sotaveteraanit ry:n KEVÄTKOKOUS, 
Tapiolan Palvelukeskus.
Katso erillinen ilmoitus!
Ke 30.3–2.4. Virkistys ja kuntoutusmatka Somerolle 
Lamminniemen hyvinvointikeskukseen.
Katso erillinen ilmoitus!

HUHTIKUU
 Ma 4.4. klo 14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa.  
Kansleri Kari Raivio - Yliopistojen tulevaisuus
 To 7.4. klo 14 – 16 Torstaitanssit Tapiolan kulttuurikeskuksessa
Ma 11.4. klo 14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus 
TPK:ssa. Päätoimittaja Maire Varhela - Hyviä osoitteita arjen 
ongelmiin 
Ti 12.4. klo 12.30 Veteraanitapaaminen Kirkkonummen 
palvelukeskuksessa KI
Su 17. – 24.4.2016 Kuntoutusloma Egerissä, Unkarissa. 
Katso erillinen ilmoitus!
Tiedustelut pikaisesti puh. 050 593 3751 Helena Luukkonen
Ma 18.4. klo 14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus 
TPK:ssa. Geriatri Timo Strandberg -  Kannattaako elää 
100-vuotiaaksi?
Ma 25.4. klo 14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. 
Kolumnisti Jarmo Mäkelä - Suomi-kuva Venäjän mediassa
Ke 27.4. Kansallisen veteraanipäivän tilaisuudet
Espoo
Klo 9.30 lipunnosto Espoon Kulttuurikeskuksella
Klo 10.00 Pääjuhla Kulttuurikeskus, Tapiola-salissa
Kirkkonummi
klo 11.15 Seppelten lasku, Kirkkonummen seurakuntatalolla, 
klo 12.00, kahvitarjoilu klo 12.30, puheet ja musiikki klo 

13.30, kotiinkuljetus 14.30

TOUKOKUU
Ti 10.5. klo 12.30 Veteraanitapaaminen Kirkkonummen 
palvelukeskuksessa 
To 12.5. Kevättalkoot Palstarinteellä. Pohjoisen jaoston 
johtoryhmän kokous. Hoitokunta
To 12.5. klo 14–16 Torstaitanssit Tapiolan kulttuurikeskuksessa
Su 15.5. klo 10.45 Kaatuneiden muistopäivä. Seppelten lasku, 
kaksikielinen sanajumalanpalvelus, kahvit Kirkkonummen 
seurakuntatalolla
Ma 16.5. klo 15 Naisjaoston kevätmatinea Tapiolan 
Palvelukeskuksessa. Katso Palvelutalon ilmoitustaulu ja 
Länsiväylä.
Ke 18.5. Naisjaoston järjestämä kevätretki. Katso Palvelutalon 
ilmoitustaulu ja Länsiväylä
To 19.5. 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.  

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.  

Katso piirien sivuilta eri tapahtumia – voit osallistua 
niihin kaikkiin!

Espoon yhdistyksen vuosikokouksessa 23. marraskuuta palkittiin ansioituneita henkilöitä. Kuvassa vasemmalta Eino Luostari-
nen, Olli Sorvettula, Markus Aarnio, Antero Valpas, Esko Kääriä, Tapani Härmä ja Rauno Loukkola. Kuva Matti Kaltokari.



26 

Talvisodan päättymisen 
muistotilaisuudet
sunnuntaina maaliskuun 
13. päivänä 2016
Lipunnosto
klo 9.00 Kulttuurikeskuksen edessä
Puhe Rovasti Antti Rusama

Seppeleenlasku
klo 11.30 Tuomiokirkon sankarihaudoilla

Muistojuhla
klo 18.00 Tapiolan kirkossa
Puhe Uudenmaan Lottaperinneyhdistys ry:n pu-
heenjohtaja Kristiina Mustakallio

TUMMA ASU
TAMMENLEHVÄ JA ISOT KUNNIAMERKIT

TERVETULOA

Espoon sotaveteraanit ry, Sosiaalijaosto
Järjestää tuetun virkistys- ja kuntoutusmatkan 

Somerolle Lamminniemen 
hyvinvointikeskukseen 30.3-2.4.
Sisältää täysihoitoruokailut, iltapalat, kaksi hierontaa, käsi-
para  inihoidon, suolajalkakylvyn ja talon ohjelman. Lisäksi 
illalla haitaristin konsertti. Sauna ja omaa ohjelmaa.

Tulopäivä alkaa lounaalla ja lähtöpäivänä aamiainen ja läh-
tökahvit klo 12.00.

Bussi lähtee Gardenin edestä Tapiolasta klo 9.00.
Ilmoittautumiset viimeistään tiistaina 23.2. Pertti Sirén puh. 
044 030 3142, pertti.siren@elisanet.  

Maanantaiesitelmät
Espoon Sotaveteraanit ry:n valistusjaosto jatkaa esitelmiä 
keväällä 2016 Tapiolan Palvelukeskuksessa, Itätuulen-
kuja 4, maanantaisin alkaen klo 14.15. Tilaisuuksin on 
vapaa pääsy.
15.2. Raimo Anttila ja Helena Venäläinen: Pelaaminen 
tabletilla ja älypuhelimella
22.2. Sotatieteen tohtori Saara Jantunen: Venäjä ja pro-
paganda 2000-luvulla
29.2. Valtioneuvos Riitta Uosukainen: Sodan pitkä varjo: 
lapset ja vanhukset, äidit ja morsiamet…
7.3. Professori Sakari Knuutila: Jokainen syöpä on 
erilainen
14.3. Kirjailija Minna Lindgren: Musiikki on terveelli-
sempää kuin urheilu
  4.4. Kansleri Kari Raivio: Yliopistojen tulevaisuus
11.4. Päätoimittaja Maire Varhela: Hyviä osoitteita arjen 
ongelmiin ja edunvalvontaan
18.4. Geriatri Timo Strandberg: Kannattaako elää 
100-vuotiaaksi?
25.4. Kolumnisti Jarmo Mäkelä: Suomi-kuva Venäjän 
mediassa

ESPOON SOTAVETERAANIT ryESPOON SOTAVETERAANIT ry
KUTSU

Espoon Sotaveteraanit ry:n 
kevätkokoukseen

Espoon Sotaveteraanit ry:n kevätkokous pidetään  maanan-
taina 21.3.2016 klo 14.30 Tapiolan Palvelukeskuksessa, 
Itätuulenkuja 4.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 §:ssä kevätkokouksen 
käsiteltäväksi määrätyt asiat sekä vaalivaliokunnan valinta ja 
mahdollisten kunniajäsenten kutsuminen.

Henkilöllisyystodistus mukaan. Naisjaoston kahvitarjoilu on 
ennen kokouksen alkua.

Hallitus

Helsingin kaupunginteatterin Arena-näyttämö
keskiviikko 30.3. klo 19.00

Pierre Barillet – Jean-Pierre Grédy
KAKTUKSEN KUKKA 

Ranskalaista romantiikkaa ja raikkaasti helmeilevää komediaa, 
pääosissa Satu Silvo ja Santeri Kinnunen.

Liput: 37 € (ei veteraanialennusta)
Varaukset 9.3. mennessä: Eeva Kalin 040 756 8219

Espoon Sotaveteraanit ry:n Naisjaosto sekä 
Soitinyhtyeen järjestämät iltapäivätanssit Espoon 

kulttuurikeskuksen lämpiössä Tapiolassa. 

Kevään 2016 
Torstaitanssit 18.2., 17.3., 7.4., 12.5.

Soitinyhtyeen solisteina ovat 
Riitta Teikari ja Juha Keinänen.



 27

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 12.00-13.00

Palvelut: Maksuton poliklinikka käynti 
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. Vete-
raanin omaishoitajapuolisolle korvataan 
fysioterapiaa 5 kertaa á 60 min/vuosi.

Muista merkitä veteraanipalveluun 
lähetettäviin alkuperäisiin kuitteihin 
nimesi, osoitteesi ja pankkitilisi nu-
mero.  

Kotihoitopalvelut valtion vuoden 
2016 talousarvioon on varattu mää-
räraha sotaveteraanien kotona selviy-
tymisen tukemiseksi. Espoossa mää-
räraha osoitetaan mm. siivous- ja 
ikkunanpesupalveluun sekä esim. 
lumi- tms. pihatöiden teettämiseen. 
Kaupungin sosiaali- ja terveystoimen 

kotihoitoyksikkö lähettää hakulomak-
keet ja ohjeet kotiosoitteella jokaiselle 
valtion rahoitettavaan tukeen oikeu-
tetulle.
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 käy-
tettävissä olevan määrärahan sallimissa 
rajoissa.  Itse maksetusta laskusta tu-
lee selvitä Kelan taksojen mukainen 
korvaus. Jäännössummasta voi tehdä 
korvausanomuksen ja postittaa sen 
sosiaalijaoston rahastonhoitajalle Hele-
na Luukkoselle ylempänä annettuun 
osoitteeseen.
Ilman lääkärin lähetettä saadun avo-
kuntoutuslaskun loppusummasta vä-
hennetään oletettua Kela-korvausta 

yksi seitsemäsosa.
Lääkekorvaukset: Tarkoitukseen 
on varattu määräraha, mikä mar-
ras-joulukuussa 2016 jaetaan nii-
den tunnuksen  RS, RP ja MR 
veteraanijäsenten kesken, joille Kansan-
eläkelaitos ilmoittaa kirjeellään vuoden 
2016 aikana lääkkeistä maksetun 
omavastuun täyttyneen.  

Merkitkää pankkitilinne numero 
korvaushakemuksiinne!  

Siivous- ym. avustajatoiminta
Kun veteraani on kokonaan käyttä-
nyt Espoon kaupungin välittämät, 
valtion myöntämät kotona selviyty-
miseen tarkoitetut tuet, voivat 
Espoossa ja Kauniaisissa asuvat 
veteraanijäsenemme saada 4 kpl/vuosi 
yhdistyksen samaan tarkoitukseen 
myönnettäviä 40 € arvoisia maksu-
sitoumuksia. Yhdistyksemme veteraani-
jäsenten 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 käyttö-
ohjeet!

Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri 
ry:n yhteystiedot löydät piirin 
sivulta!

ESPOON SOTAVETERAANIT ryESPOON SOTAVETERAANIT ry

Kuntoutusmatka Fra Maren 
kylpylään Haapsaluun 1.-7.5.

Ennakkoilmoittautumiset 15.3. mennessä Anna-Liisa 
Laurilalle 050 563 7799
Veteraanit etusijalla. Sosiaalijaosto tukee.

Tervetuloa!

Kuntoutusloma 17.-24.4. 
Egerissä, Unkarissa

Pienehkön ryhmän kuntoutusmatkalle Egerin Flora-
kylpylään on muutama paikka vielä vapaana.
Tiedustelut pikaisesti puh. 050 593 3751 Helena 
Luukkonen
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Lotta-Svärd -järjestö perustettiin vuonna 
1921. Lottien ohella järjestöön kuului 
myös pikkulottia. Lotat tunnisti lotta-
lakista ja lottapuvusta. Talvikäyttöön 
oli suunniteltu vuodenajan vaatima asu. 
Lottia ja pikkulottia oli vuonna 1944 
noin 240.000. Lotat toimivat sotavuosi-
na erilaisissa tehtävissä. Lotilla ei ollut 
aseita. He olivat kanttiini- ja muonitus-
lottina, lääkintälottina kenttäsairaaloissa 
ja sairasjunissa. He huolehtivat sekä 
sotilaiden että sairaaloiden varusteista. He 
laittoivat kaatuneiden sotilaiden ruumiit 
arkkuihin lähetettäväksi kotiseurakuntaan 
haudattavaksi. Lotat huolehtivat viesti- ja 
puhelinliikenteestä ja hoitivat ilmaval-
vontaa tähystystorneista. Kotirintamalla 
työskenteli 50.000 lottaa ja pikkulottaa 
myös sotasairaaloissa, evakkojen avus-
tus- ja huoltotöissä, varusteiden huollossa 
sekä erilaisissa keräystöissä.

Lotta-Svärd järjestö lakkautettiin 
valvontakomission vaatimuksesta 
23.11.1944. Moni lotta kätki tai jopa poltti 
lotta-asunsa – ilmeisesti rangaistuksen pe-
lossa kuuluttuaan lottajärjestöön. Silloin 
tällöin kätköpaikoista on löytynyt tyttären 
äidin tai isoäidin huolellisesti viikkaama 
lottapuku merkkeineen. Viime vuosina 
lottapuku on noussut arvoonsa. Se on 
saanut uuden tulemisen laulukuoroissa, 
näytelmissä ja isänmaallisissa juhlissa.

Teksti ja kuva Jaakko Vesanen

Lottapuvulla on kunniakas historia

Lottapukua esittelee pikkulotta Annakaisa Mörttinen. Puvun ovat lah-
joittaneet Vantaan Sotaveteraaneille yhdistyksen kunniajäsen Tyyne 
Laineen tyttäret.

– www.alco.fi  (Alarm Control)

– Arknova Oy

– Asianajotoimisto Matti Kovero Oy

– Eläinlääkäri Marjatta Laakso

– Herttoniemen Seurakunta

– Kirjanpito M.Häkkinen Ky

– K-Supermarket Mankkaa

– Malmin Optiikka

– Sun Chemical Oy

– Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

– Suomen Unipol Oy

– Säätölaitehuolto Oy

– Teoteam Medical Service-sairaalalaitteiden 
   huolto

– Transpap Oy

– Twinputki Oy

KUNNIAKANSALAISIAMME 
AUTTAMASSA



 29

sKaarelaTV on kuvannut Helsingin 
kaupungin järjestämiä Lasten itsenäisyys-
juhlia jo kolmena perättäisenä vuonna. 
Vuodeksi 2015 tuottaja Harri Elonen 
ideana oli luoda uutta näkökulmaa ja 
ohjelmaa siten, että KaarelaTV:n toi-
mittajina sekä keskustelijoina paikan 
päällä olisivat itsenäisyytemme arvoisat 
puolustajat, sotaveteraanit.

- Rakenteilla olevan Eläkeläisten Uu-
tisten päätoimittaja Arto Sivola innostui 
myös yhteistyötä ja ideasta, jonka jälkeen 
Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin 
toiminnanjohtaja Rauno Loukkolan yh-
teyksien avustuksella toimittajaksi saatiin 
arvostetut sotaveteraanit Sakari Sippola 
ja Irma Lähdesmäki, kuvaa taustatapah-
tumien etenemistä tuottaja Elonen.

Helsingin kaupunginjohtaja, ylipor-
mestari Jussi Pajunen arvosti sotave-
teraanien läsnäoloa isännöimässään 
itsenäisyysjuhlassa.  Kaupunginjohtaja 

Pajunen ja sotaveteraanit kävivät mie-
lenkiintoisen keskustelun pyöreän pöy-
dän ympärillä Suomen itsenäisyydestä, 
lasten ja sotaveteraanien tapaamisesta 
sekä perinteisestä ja arvokkaasta Lasten 
itsenäisyysjuhlasta.  

Sotaveteraanit haastattelivat myös 
Lasten itsenäisyysjuhlan Tähtiesiintyjää 
ja vuoden 2013 Suomen euroviisuedus-
tajaa Krista Siegfridsiä. ”Aivan ihana 
tyttö” sanoivat toimittajat haastattelun 
jälkeen.

Finlandia-talolla aitojen sotaveteraa-
nien paikallaolo herätti arvostusta ja 
kiinnostusta niin lasten kuin opettajien 
kohdalla. Keskustelijoita ja kuvaajia riitti 
sotaveteraanien osalle.

Meri-Rastilan ala-asteen opettaja Tii-
na Kähärä sekä oppilaat keskustelivat 
sotaveteraanien kanssa Finlandia-talon 
juhlasalissa tv-kameroiden ympäröidessä 
heidät. Vain harvat lapset olivat nähneet 

sotaveteraaneja ”luonnossa”.
- Sotaveteraanitoimittajille kokemus 

oli omien sanojensa mukaan erittäin 
mielenkiintoinen ja antoisa, mutta sitä 
se todellakin oli meillekin Elonen kuvaa 
päivää.

- Sotaveteraani Sakari Sippolalle ja 
Irma Lähdesmäelle tämä Lasten itse-
näisyysjuhla toi myös tullessaan ehkä 
aivan uudenlaisen kokemuksen ja näke-
myksen, josta he minuuttiaikataulullakin 
selvisivät uskomattoman upeasti, kertoo 
KaarelaTV:n tuottaja Harri Elonen Sota-
veteraaneja kiittäen. 

Itsenäisyysjuhliin oli saapunut noin 
5.000 koululaista ja yli 400 opettajaa. 
Sotaveteraanien keskustelu- ja haastat-
teluvideot löytyvät mm. YouTube:sta 
hakusanalla KaarelaTV tai kaarelatv.   
-sivuilta.

Teksti ja kuvat Harri Elonen

Lasten itsenäisyysjuhla 
Finlandia-talolla

Sippolan ja Lähdesmäen kanssa keskustelemassa Meri-Rastilan ala-asteen opettaja Tiina Kähärä sekä 
oppilaat Teemu, Haidar, Maya ja Alma.
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Vänrikki 

Mielosen 
probleema

PÄHKINÖIDEN
RATKAISUA

Kiireet ovat ohitse ja istun mukavasti noja-
tuolissa, jalat nostettuna pienen rahin päälle ja 
siemailen höyryävää teetä. Vanhoja valokuvia 
katsellessani osuu käsiini kaunis talvikuva ja 
aivan keskeltä Helsinkiä. Muistot herkistyvät 
ja tiedän, että löydän vielä tuon huvimajan, 
mutta nyt Seurasaareen pystytettynä.
Hyvät veteraanisisaret ja -veljet. Samalla kun 
toivotan Teille onnentäyteistä Uutta Vuotta 
2016, niin toivon, että ratkaisette probleeman 
ja kerrotte, että missä tuo huvimaja sijaitsi 
Helsingissä.

Vastaukset
Lähetä ratkaisusi tämän numeron tehtäviin 
piirin toimistoon 20.4. mennessä, osoitteella 
Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri, Man-
nerheimintie 93 A, 00270 Helsinki. Arvomme 
oikein vastanneiden kesken lahjakortit.

Voittajat
Onnetar suosi lehdessä 4/2015 olleiden päh-
kinöiden osalta seuraavia; Sudokussa Jarno 
Hirvaa ja Mielosen osalta Inkeri Pylvänäistä. 
Kuva oli vuodelta 1942 elokuvasta ”Niin se 
on pojat”. Kuvassa oli Sorja Möttönen (Siiri 
Angerkoski) eli korpraali Möttösen vaimo.
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* Vastaava toimittaja:
 Kari Kuusela, puh. 0400 157 158
 kari.kuusela@wiking.  

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

* Toimitus:
 Mannerheimintie 93 A, 00270 Helsinki
 
* Pankkiyhteys:
 IBAN FI81 1238 3000 2272 37

ISSN 1237-3583 painettu
ISSN 2341-6955 verkkojulkaisu

HELSINGIN SEUDUN SOTAVETERAANI

Julkaisija Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry, www.sotaveteraanipiirihelsinki.  

* Ilmoitusmyynti:
 Media-ammattilainen YesWeCan Oy
 Veli Matti Wilska, puh. 040 735 7531

* Sivunvalmistus:
 Kirkkonummen Sanomat Oy

* Paino:
 Newprint, Loimaa

Lehden ilmestyminen 2016:
nro 2 viikko 20 (aineisto 25.4. mennessä)
nro 3 viikko 37 (aineisto 22.8. mennessä)
nro 4 viikko 48 (aineisto 7.11. mennessä)

 

Tarjoamme veteraaneille 

laitos-, päivä- ja 
avokuntoutusta. 

 

Tervetuloa Oulunkylän 
kuntoutussairaalaan! 

Käskynhaltijantie 5, 00640 Helsinki 
Puh. (09) 752 712                                      www.okks.fi 

Elää tätä päivää,

VUOKRA-ASUNTOJA

S Ä Ä T I Ö
S V Ä R D
L O T T A

ajan hengessä.

LOTTAMUSEO

KUNTOUTUSTA

www.lottasaatio.fi www.lottamuseo.fi

AVUSTUSTOIMINTAA

Kuntarahoitus Oyj
PL 744, 00101 Helsinki
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Hämeentie 7 (katutaso)
Helsinki

PROTEESITYÖT
& HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUT
Nopeasti ja miellyttäävsti samasta osoitteesta!Nopeasti ja miellyttäävsti samasta osoitteestati samasta osoitteesta

- Teemme myös kotikäyntejä

Hä ti 77 t t(k t7

puh.
010 2715100

EHT
Ossi Vallemaa
050 - 553 3050

Hammaslääkäri 
Satu Aalto

(09) 774 5770

keskustanerikoishammasteknikot.fi                                                                                                                                   albin.fi
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