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Liiku turvallisemmin kotona!

Helpottaa elämää ja
mahdollistaa turvallisen
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Sota-
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hoidon 
lippulaiva!

Kotosalla 
hyvä olla!

käpyrinne
Ikäihmisten palvelut omaan kotiin tai oma koti Käpyrinne 
ry:n palvelutaloissa Kantin Pysäkillä tai Käpylän Pysäkillä.
Käpyrinne ry:n monipuoliseen palvelukokonaisuuteen 
kuuluvat mm. kotisiivous- ja kotihoivapalvelut, päivätoi-
minta, lyhytaikainen asuminen tai palvelutaloasuminen. 
Lisäksi järjestämme molemmissa toimipisteissä mukavaa 
ja monipuolista ryhmätoimintaa ja kaikille avoimia tapah-
tumia. Olemme olleet aktiivisesti mukana kehittämässä 
ja tarjoamassa mielekästä arkea ikääntyville ihmisille eri 
hankkeiden kautta. 
Sinäkin olet tervetullut mukaan osallistumaan hyvinvointia 
tukevaan toimintaan joko asiakkaana, asukkaana, jäsene-
nä, työntekijänä tai vaikkapa vapaaehtoisena. 
Kiinnostuitko? Soittele, niin kerromme mielellämme lisää 
Käpyrinne ry:n toiminnasta ja mahdollisuuksista! 

Kantin Pysäkki
Palvelujohtaja Soili Mustonen
puh 050 400 2093
Humalistonkatu 4
00250 Helsinki
 
Käpylän Pysäkki
Palvelujohtaja Mirja Huhtala
puh 040 456 0565
Ilmattarentie 2
00610 Helsinki

Käpyrinne ry 
– Ihmisarvoista 
vanhustyötä 80 vuotta



Vuosi 2018 on perinnetoiminnan valmisteluvuosi
Itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuosi antoi hyvän perustan vuodelle 2018. Oli hienoa 
nähdä se monipuolinen lähestymistapa, jolla itsenäisyytemme saavuttamista eri 
näkökulmista tarkasteltiin. Myös sotiemme veteraanien rooli tuli mielestäni hyvin esille. 
Itsenäisyys ei ollut hetken asia vaan se edellytti pitkää ajanjaksoa, jolla suomen kieltä, 
kulttuuriamme, poliittista järjestelmäämme ja oikeusjärjestelmäämme rakennettiin.

Vuosi 2018 jatkuu edelleen valtakunnallisesti 100-vuotisteeman merkeissä. 
Kansakuntamme yrittää käsitellä itsenäisyytemme ensimmäisen vuoden raskaita 
tapahtumia. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö käynnistikin uudenvuoden puheessaan 
keskustelun sodan nimestä käytävillä eri nimillä. Itse olen todennut usein, että kaikki 
nimet ovat perusteltavissa eri näkökulmista. Oleellisempaa onkin ymmärtää se, mitä 
on tapahtunut, jotta tulevaisuudessa voitaisiin välttää vastaavat vastakkainasettelut. 
Länsimaisen demokratian rakentaminen ja kansalaisistamme huolehtiminen tulee aina 
olla etusijalla!

Vuoden 2018 aikana veteraanityössä edelleen on tärkeintä veteraanien, puolisoiden ja 
leskien tukitoiminta. Samalla voimavaroja on siirrettävä myös uskottavan ja toimivan 
perinnetyö käynnistämiseen. Perinnetyö ei ole pelkästään sotaveteraanien ja leskien 
piirissä tapahtuvaa toimintaa. Sillä vahvistetaan myös koko kansakunnan itsetuntoa ja 
autetaan nykyisiä sekä tulevia sukupolvia ymmärtämään Suomen itsenäisyyden puolesta 
käytyjen taisteluiden merkitys.

Veteraanijärjestöt ovat yhdessä perustaneet Tammenlehvän Perinneliiton. Perinneliitto 
on valtakunnallinen perinnetyön toimija, joka valtakunnallisten jäsenyhteisöjen kanssa 
toimii omalla tasollaan. Veteraanijärjestöt ovat hyväksyneet, että Sotaveteraaniliiton 
organisaatiosta muotoutuu tuleva alueellinen perinneorganisaatio. Mielestäni tämä 
yhdessä hyväksytty periaate on toimivin ja paras vaihtoehto koko maamme kattavaksi.

Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirissä on toiminut yli viiden vuoden ajan 
perinnetyöryhmä. Ryhmässä on edustettuina kaikki paikalliset veteraanijärjestöt sekä 
keskeiset reservi- ja maanpuolustusjärjestöt. Hyvässä yhteistyössä on saatu aikaa toimiva 
suunnitelma perinneaikaan siirtymisestä. Tärkeää on kuulla kaikkia osapuolia, eikä 
synnyttää ehdottomia raja-aitoja. Mukaan on otettava myös kaikki halukkaat, veteraanien 
perintö ei ole kenenkään omaa vaan kaikkien yhteistä kansallista omaisuutta. 

Tulevat sukupolvet näkevät ja tekevät perinnetyötä aikanaan eri tavalla kuin tällä hetkellä 
arvioidaan. Ei siis kannata tehdä ehdottomia kannanottoja ja löydä lopullisia kantoja 
kiinni, perinne elää aina ajassa. Nimikysymykset ovat aina muutoksessa hankalia. 
Mielestäni siinä tulee näkyä käymämme sodat ja veteraanit. Perinneyhdistyksen nimi, 
tai kielikysymys ei saa olla kuitenkaan kynnyskysymys. Piirissämme työnimenä on 
käytetty Pääkaupunkiseudun sotien 1939-1945 veteraaniperinteen yhdistys, joka on jo 
nyt laajasti hyväksytty. 

Organisaatiosta kannattaa myös harkita sitä, että se olisi hallinnon kannalta 
mahdollisimman kevyt - päävoimavarat saataisiin keskitettyä toimintaan.  
Pääkaupunkiseudulle tulisi yksi perinneyhdistys, jolla on toimivat kerhot toimialueen 
kaupungeissa? Olisi hyvä kannustaa mukaan kaikki asiasta kiinnostuneet, niin 
yhdistykset kuin yksittäiset henkilöt.

Hyvänä pohjana tulevalle on se, että piirimme toiminta-alueelle perustettiin 2016 yhteinen 
Veteraaniperinteen Alueneuvottelukunta, johon saatiin mukaan kaikki Tammenlehvän 
Perinneliiton alueelliset edustajat. Osoitus pääkaupunkiseudun hyvästä yhteistyöstä, 
josta tuleva muutos on hyvä ponnistaa. 

Perusteet ovat kunnossa, nyt on ryhdyttävä 
rakentamaan perinnetyötä käytäntöön. 
Veteraanityössä ollaan ehtoopuolella, mutta 
tuleville perinneorganisaatiolle jää veteraanien, 
puolisoiden ja leskien huoltotyön loppuun 
saattaminen.

Hyvää alkanutta vuotta 2018!

Pertti Laatikainen
Piirin puheenjohtaja
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Piirissä tapahtunutta

Veteraaneille villasukat – Suomi 100 
vuotta tempaus saatiin päätökseen lop-
pusyksystä. Piirisihteeri Sinikka Watjus 
postitti tyttärineen villasukat kaikille 
niille veteraaneille, jotka eivät olleet vielä 
saaneet sukkia. Melkoinen urakka, kuten 
kuvista näkyy, 660 villasukkakuorta.
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Maanantaina 23.10. joukko veteraaneja ja nuoria kävivät yhdessä katsomassa Tuntematon sotilas -elokuvan. Seuravana päivänä 
pidettiin yhdessä palautetilaisuus elokuvasta. Elokuva todettiin erinomaisesti kuvatuksi.

Iltasanomat järjesti 17.11. Sanomatalossa sotaveteraanien päivän. Mediatorilla puhuttiin sotakokemuksista. Esillä oli myös 
lehden toimittama 100 tarinaa sodasta -sarjan uusia jaksoja. Helsingin Sotaveteraanikuoro esitti tuttuja lauluja. Kuva Jarmo 
Ruhanen.
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Marsalkka Mannerheimin ratsastajapatsaalla muisteltiin talvisodan alkamista 30. marraskuuta. Puolustusvoimat, Helsingin 
kaupunki ja veteraanijärjestöt laskivat yhteisen seppeleen, kuvassa vasemmalta Helsingin turvallisuus- ja valmiusyksikön 
päällikkö Matti Koskinen, pormestari Jan Vapaavuori, Kaartin Jääkärirykmentin apulaiskomentaja, eversti Rainer Kuosmanen 
ja Pääkaupunkiseudun Sotaorvot ry:n hallituksen jäsen Martti Liukko. Kuva KK.

Toimintavuosi päätettiin 11.12. palvelutalo Folkhälsanissa vietettyyn joulujuhlaan. Mikaelin Laulajat johdattivat lauluillaan 
jouluntunnelmaan. Brother Christmas ”kuvasi” tällä kertaa joulupukkia.
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Suomen Itsenäisyyspäivää juhlistettiin USA:n suomalaisalueella Floridan Lake Worthissa monella tapaa. Seppeleenlasku 
järjestettiin Bryant-puistossa, jossa sijaitsee Suomesta tuotu massiivinen veteraanien muistokivi. Kuva Usasuomeksi.net/
Timo Vainionpää.

Päiväjuhlassa luovutettiin paikalla olleille sotaveteraaneille Tasavallan presidentin sotaveteraaneille osoittama kunniakirja sekä 
Sotaveteraaniliiton 60-vuotisjuhlamitali. Kuvassa sotaveteraanit Siiri Kovalainen ja Pentti Koistinen. Kuva Usasuomeksi.net/
Timo Vainionpää.
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Vantaan Sotaveteraanit ry kunnioittivat Itsenäisyyspäivää laskemalla kukkalaitteen Vantaan veteraanipuistossa olevalle Koti-
rintaman muistomerkille. Kukkalaitteen laskivat Aino Koskinen ja puheenjohtaja Matti Passi.

Espoossa järjestettiin itsenäisyyspäivänä juhlallinen seppeleenlasku sankarihautausmaalla. Eri veteraani- ja maanpuolustus-
järjestöt asettivat tilaisuuteen lippuvartion.
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Helsingin Yliopiston juhlasalissa järjestettiin perinteinen Itsenäisyyspäivän kansalaisjuhla. Juhlan avasi Kaartin Soittokunta 
upealla esityksellään. Kuva Ossi Ikonen

Kettutien palvelutalolla järjestettiin lämminhenkinen Itsenäisyyspäivän juhla. Kuvassa juhlassa esiintyneet nuoret viulistit 
Tina Nikku ja Katri Kantola.
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Suomen Tallinnan suurlähettiläs Kirsti Narinen (vasemmalla) järjesti 6.12. itsenäisyysvastaanoton. Muut kuvassa vasemmalta 
Viron Puolustusvoimien komentaja Riho Terras, Suomen pojat Lembit Kaselaan, Jaanus Jahiloo, Artur Roopalu, Ilmar Kiiss, 
Manivald Sahkai, Oliver Tamsalu, Meinhard Ruukholm, Eduard Miller, Viron Kaitseliiton komentaja Meelis Kiili, Valdeko 
Raig, Viktor Preimann ja Suomen sotilasasiamies Antti Hauvala.

Talvisodan päättymisen 
78-vuotismuistotilaisuudet 
Helsingissä tiistaina 13.3.

Klo 09.00 Seppeleenlasku 
Mannerheimin ratsastajapatsaalla

Klo 15.00 Muistotilaisuus 
Helsingin Vanhassa kirkossa, 

Lönnrotinkatu 6
Ohjelmassa esiintyvät mm. 

Kaartin Soittokunta ja Viipurin Lauluveikot
Kunniamerkit, vapaa pääsy
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Veteraanietuudet

Rintamalisä on 49,56 euroa kuukaudessa. Rinta-
malisä on verotonta tuloa. Rintamalisä maksetaan 
kuun 7. päivänä.

Ylimääräinen rintamalisä on 25 – 45 % siitä 
osasta kansaneläkettä, joka on suurempi kuin 
102,47 euroa kuukaudessa. Ylimääräinen rinta-
malisä on verotonta tuloa. Rintamalisä maksetaan 
kuun 7. päivänä.

Suurin mahdollinen ylimääräinen rintamalisä 
maksetaan eläkkeensaajalle, joka ei saa sen määrää 
pienentäviä eläkkeitä, kuten eläkkeitä ulkomailta.
Suurin mahdollinen ylimääräinen rintamalisä on;
– yksin asuvalle 239,42 euroa kuukaudessa
– parisuhteessa olevalle 207,07 euroa kuukaudessa

Eläkettä saavan hoitotuki. Eläkettä saavan hoito-
tuen tarkoitus on tukea vammaisen tai pitkäaikai-
sesti sairaan eläkkeensaajan jokapäiväistä elämää, 
toimintakykyä, kuntoutusta ja hoitoa. Siihen voi 
olla oikeus henkilöllä, joka on kokopäiväisesti 
eläkkeellä ja jolla on vamma tai pitkäaikainen 
sairaus.

Perushoitotuki on 70,52 euroa kuukaudessa
Sitä voi saada henkilö, joka tarvitsee vähintään 
viikoittain apua tai ohjausta ja valvontaa henkilö-
kohtaisissa toiminnoissa, kuten pukeutumisessa tai 
peseytymisessä.

Korotettu hoitotuki on 153,63 euroa kuukaudessa
Sitä voi saada henkilö, joka 
– tarvitsee joka päivä aikaa vievää apua useissa 

henkilökohtaisissa toiminnoissaan, kuten syö-
misessä, pukeutumisessa, peseytymisessä tai 
sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tai 

– paljon säännöllistä ohjausta ja valvontaa, kuten 
muistuttelua, patistelua ja silmälläpitoa.

Hän saattaa esimerkiksi tarvita: 
– apua kaikessa liikkumisessa ja peseytymisessä. 

Lisäksi hänen muistinsa on huomattavasti hei-
kentynyt eikä hän osaa itse huolehtia syömises-
tään ja lääkityksestään.

– apua pukeutumisessa ja peseytymisessä. Hän ei 
pysty käymään itsenäisesti WC:ssä. Hän tarvit-

see kaatumisvaaran vuoksi jatkuvasti valvontaa 
liikkumisessa.

Ylin hoitotuki on 324,85 euroa kuukaudessa
Sitä voi saada henkilö, joka
– tarvitsee ympärivuorokautista hoitoa ja valvon-

taa
– pärjää yksin vain lyhyitä aikoja.
Hän saattaa esimerkiksi tarvita:
– toisen henkilön asumaan luonaan, koska ei pär-

jää yksin kuin hyvin lyhyitä aikoja
– apua lähes kaikessa toiminnassaan, ja viettää 

suurimman osan ajastaan sängyssä.

Veteraanilisä
Jos saat ylimääräistä rintamalisää ja korotettua tai 
ylintä eläkettä saavan hoitotukea, Kela maksaa 
veteraanilisää. Veteraanilisän määrä on 105,13 
euroa kuukaudessa. Se on verotonta, eikä pienennä 
eläkkeensaajan asumistukea.

Veteraanilisää maksetaan myös laitoshoidossa 
olevalle veteraanille, mutta se otetaan huomioon 
pitkäaikaishoidon maksussa, jonka laitos tai kunta 
perii veteraanilta

Takuueläkkeen kuukausittainen täysimäärä suu-
renee nykyisestä 760,26 eurosta 775,27 euroon. 
Kansaneläke on sama kuin viime vuonna, eli yk-
sinasuvalle 628,85 euroa kuukaudessa ja parisuh-
teessa elävälle 557,79 euroa kuukaudessa.

Lääkekatto säilyy ennallaan, 605,13 euroa / 
kalenterivuosi. Jos se ylittyy, asiakas maksaa 
loppuvuoden ajan jokaisesta korvattavasta valmis-
teesta 2,50 euron omavastuun. Kalliissa lääkkeis-
sä omavastuu on 0,21 euroa jokaiselta alkavalta 
hoitoviikolta.

Terveydenhuollon maksukatto. Kunnallisen ter-
veydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuo-
sittainen maksukatto. Maksukaton piiriin kuuluvat 
maksut on erikseen määritelty. Vuonna 2018 - 
2019 maksukatto on 683 euroa kalenterivuodessa.

KELAN maksamat etuudet 2018
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Veteraani
Veteraanimäärärahat 2018 ja Valtiokonttorin 
ohjeistus rahojen käytöstä
Veteraanimäärärahat on jaettu kunnissa asuvien veteraanien määrän suhteessa.

1. Veteraanikuntoutus
Laitoskuntoutus. Kuntoutuksella tarkoitetaan laitoksessa vietettyä kuntoutusjaksoa, johon kuuluu kuntoutuksen lisäksi ma-
joitus ja täysihoito

    Laitoskuntoutus, toimintakykyluokka III Enintään 10 vuorokautta kalenterivuodessa
Aviopuolisolla on mahdollisuus osallistua samanaikaisesti 
enintään 10 vrk

    Laitoskuntoutus, toimintakykyluokka I tai II 2 – 4 viikkoa kalenterivuodessa, jos se on kuntoutuksen 
tavoitteiden kannalta perusteltua
Aviopuolisolla on mahdollisuus osallistua samanaikaisesti 
enintään 14 vrk

Päivä- ja avokuntoutus. Päiväkuntoutuksella tarkoitetaan kuntoutusta, johon sisältyy yksilöhoitojen lisäksi ryhmätoimintaa 
sekä kuntoutuspäivän aikana tarjotut ateriat. Kuntoutuja yöpyy kotonaan. Avokuntoutuksen toimintamuotoja ovat erilaiset 
terapiat, esim fysioterapia, toimintaterapia.

   Päiväkuntoutusta III-toimintakykyluokan  Enintään 10 päivää kalenterivuodessa
   rintamaveteraanille ja aviopuolisolle Aviopuolisolla on mahdollista osallistua samanaikaisesti 

enintään 10 vrk

   Päiväkuntoutusta I ja II-toimintakykyluokan Enintään 20 päivää kalenterivuodessa
   rintamaveteraanille ja aviopuolisolle Aviopuolisolla on mahdollista osallistua samanaikaisesti 

enintään 20 vrk

   Muuta avokuntoutusta III-toimintakykyluokan 
   rintamaveteraanille Enintään 20 käyntikertaa kalenterivuodessa

   Muuta avokuntoutusta I tai II-toimintakykyluokan 
   rintamaveteraanille Enintään 30 käyntikertaa kalenterivuodessa

Tuettu kotona kuntoutuminen
Kuntoutuminen voi olla ennaltaehkäisevää, toimintakykyä ylläpitävää kotona tai palvelutalossa selviytymistä tukevaa toi-
mintaa. Kotokäyntien sisältö muokkautuu veteraanin tarpeiden ja yhdessä asetettujen tavoitteiden mukaan niin, että hänen 
toimintakykynsä eri osa-alueet otetaan huomioon kokonaisvaltaisesti.

Matkakustannusten korvaaminen
KELA maksaa kuntoutettavalle ja hänen kanssaan kuntoutuksessa olleelle aviopuolisolle matkasta aiheutuneet tarpeelliset 
matkakustannukset kokonaisuudessaan siihen kuntoutuslaitokseen, jossa he ovat olleet kuntoutuksessa. Kela korvaa kun-
toutuksesta aiheutuneet matkakustannukset halvinta matkustustapaa käyttäen. Kela maksaa kuntoutuksessa olleille myös 
omavastuuosuuden ja sitä pienemmät matkakulut kokonaan.

 Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen
Kuntoutus 1 649 567,82 552 531,64 274 259,05 49 500,41
Kotona asumista
tukevat palvelut 2 546 258,05 852 882,87 423 343,80 76 408,39
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nietuudet
2. Kotona asumista tukevat palvelut
Kotona asumista tukevien palveluiden tavoitteena on tukea monipuolisesti rintamaveteraanin kotona selviytymistä. Määrärahaa 
voi käyttää itsenäistä selviytymistä tukeviin palveluihin ja niistä aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen.

Valtiokonttorin ohjeistus mihin rahoja esimerkiksi saa käyttää

Palvelut

Ateriapalvelut

Kotiapu- ja kotisairaanhoito

Kuljetuspalvelut

Pihatyöt

Apuvälineet

Muut palvelut

Virkistysretket

Tuettu kotona kuntoutuminen

Omaishoidon tuki

Mitä korvataan

Ateriapalvelut, lounassetelit, MENU-
MAT-ruoka-automaatti

Kylvetys-, siivous-, vaatehuoltopalve-
lut, kotisairaanhoito, jalkahoito

Asioinnilla käynnit

Nurmikon leikkuut, lumityöt, rännien 
puhdistus, puiden pilkkominen

Tukikaiteiden asentaminen, luiskat por-
taisiin, kynnysten poistot

Turvapuhelimet, apteekissa tapahtu-
va lääkkeiden annosjakelu, asiointi-, 
kauppa-, saattajapalvelut

Kuljetukset, ruoka- ja kahvitarjoilut, 
saattajien matkakulut

Kotiaskareiden tekemiseen, esim. ate-
rioiden valmistamiseen, yhdessä rin-
tamaveteraanin kanssa. Toiminnan tu-
lee olla suunnitelmallista ja tapahtua 
yhdessä kotihoidon tms. työntekijän 
kanssa.

Omaishoitajan kolmen lakisääteisen 
vapaapäivän lisäksi tarvittavien yli-
määräisten vapaapäivien rintamavete-
raanin hoitopäiväkustannukset

Mitä ei korvata

Ruokaostokset

Lakanoiden, pyyhkeiden ym. ostami-
nen, fysikaalinen hoito (avokuntoutus), 
saattohoito

Terveydenhoitoon liittyvät matkakulut, 
jotka KELA korvaa

Pihan ja puutarhan kunnostustyöt

Silmälasit, hammashoito, suuhygienis-
tin käynnit, kuulokojeet ja muut näihin 
verrattavat apuvälineet. Porraskäytä-
viin asennettavat istumahissit. Sellaisia 
apuvälineitä, joita saa kunnan apuväli-
nevuokraamosta.

Asunnon remontteihin ja muutostöihin. 
Isompiin asunnon muutostöihin voi ha-
kea avustusta Asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskuksesta

Saattajien ruokailukustannukset

Avokuntoutusta (hieronta, fysikaalinen 
hoito ym.)

Omaishoitajan palkkakustannukset

Kunta toimii palveluiden vastuullisena järjestäjänä. Kunta voi tuottaa palvelut itse tai hankkia ne valitsemaltaan palveluntuot-
tajalta. Palvelut voidaan järjestää myös palveluseteliä hyväksi käyttäen. Palvelusetelin käyttö edellyttää, että rintamaveteraani 
kykenee itse tai läheistensä avulla hankkimaan palvelut palveluseteliä hyväksi käyttäen.
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Helsingin kaupunki lähettää alkuvuodesta 
jokaiselle rintamaveteraaneille palveluoppaan, 
josta ilmenee tarkemmin kaupungin veteraa-
nipalvelut. Oppaan mukana tulee myös kotiin 
tuotavia palveluita käsittävä ohje.

Veteraanien kuntoutus
Kuntoutuksen tavoitteena on toimintakyvyn 
edistäminen ja ylläpitäminen niin, että veteraani 
mahdollisimman pitkään selviytyy itsenäisesti 
jokapäiväisistä toiminnoistaan.

Laitoskuntoutusta järjestetään Valtiokonttorin 
hyväksymissä kuntoutuslaitoksissa. Veteraanin 
aviopuoliso voi osallistua laitoskuntoutukseen 
samanaikaisesti veteraanin kanssa. 

Päiväkuntoutusta järjestetään Oulunkylän kun-
toutussairaalassa. Myös aviopuoliso voi osallistua 
päiväkuntoutukseen.
 
Avokuntoutusta toteutetaan Helsingin kaupun-
gin valitsemissa hoitolaitoksissa. Avokuntoutus 
on yksilölliseen tarpeeseen perustuvaa terapiaa. 
Kuntoutukseen voi sisältyä jalkahoitoa, mikäli 
se kuuluu hoitolaitoksen palveluihin.
 
Tuettu kotona kuntoutuminen on tavoitteellista 
veteraania aktivoivaa toimintaa, jossa tuetaan 
kotona asumista. Sosiaaliohjaaja tekee kotona 
selviytymisen alkukartoituksen, ja sen perus-
teella laaditaan kuntoutumisen tavoitteet yhdes-
sä veteraanin ja mahdollisesti omaisen kanssa. 
Kuntoutus voi sisältää esim. yhdessä ulkoilua, 
ohjattua liikuntaa, koti- tai piha-askareiden tekoa, 
muistia virkistävää toimintaa (mm. muistelu, 
valokuvien katselu, muistipelit), asiointikäyntejä, 
virkistyskäyntejä esim. kahvilaan jne. Lähihoitaja 
toteuttaa käynnit, joiden kesto on 1-1,5 tuntia. 
Pääsääntöisesti sama työntekijä käy veteraanin 
kotona koko jakson ajan. Tuettu kotona kuntou-
tuminen ei sisällä yksilöhoitoja.

Kuntoutusta on mahdollista saada määrärahojen 
puitteissa myös monimuotoisena, esimerkiksi 
jaettuna laitos-, avo- ja tuetun kotona kuntou-
tuksen kesken.

Rintamaveteraanien kuntoutustoimisto 
PL 6600, 00099 Helsingin kaupunki
Tiedustelut Laakson sairaala, Lääkärinkatu 
8, rakennus 4, P-porras, 2. krs 
Asiointiaika ma-to klo 9-12, 
puh. 09 310 50544’

Kotona asumista tukevat palvelut
Veteraani voi saada esimerkiksi siivousta, ikku-
noiden pesua, lounasseteleitä, Menumat-ateria-
automaatin, pesulapalvelua, lumi- ja pihatöitä 
tai kuljetuspalveluita. Kotiin on mahdollista 
saada myös jalkahoitoa. Veteraanilla on lisäksi 
mahdollisuus toivoa palvelutarpeen arviointia 
ja saada tuettua kotona kuntoutumista tai muuta 
yksilöllisessä arviossa todettua kotona asumista 
tukevaa toimintaa.

Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat 
palvelut PL 6705 00600 Helsingin kaupunki
Tiedustelut Koskelan monipuolinen pal-
velukeskus N-talo, 1. krs Käpyläntie 11 
00610 Helsinki
Asiointiaika ma-pe klo 9-12 
puh. 09 310 75637

Veteraaniasiamies Leila Kytölä antaa tarvitta-
essa lisätietoa Helsingin veteraanipalveluista, 
puhnro arkisin klo 9 – 14 (09) 310 505 13, 
sähköposti veteraaniasiamies@hel.  

Veteraanipalvelut Helsingissä

Veteraani
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nietuudet

Soita, me olemme Sinua varten. Autamme sotaveteraaneja, puolisoita ja leskiä kaikissa eteen tulevissa 
ongelmissa. Meidät tavoittaa piirin toimistosta arkisin ma – to klo 9.00 – 14.00. Puhelinaika on klo 
9.00 – 12.00. Toimistomme sijaitsee osoitteessa Mannerheimintie 93 A.

   

Toiminnanjohtaja   Piirisihteeri
Rauno Loukkola   Sinikka Watjus
050 4414 703    050 4414 704
     (ma-to 9.00-12.00)

Piiri veteraanin arjessa

Apua yksinäisyyteen
Jos koet yksinäisyyttä tai haluat keskusteluseuraa kotiin 
tai vaikkapa ulkoiluapua. Tarvitsetko apua kaupassa-
käyntiin. Ota yhteyttä meihin. Meillä on vapaaehtoisia 
toimijoita avuksesi. Palvelu on Sinulle maksutonta ja 
koskee sotaveteraaneja, puolisoita ja leskiä.

Asuntoasioita
Sotaveteraanipiirillä on Oulunkylässä (Mäkitorpantie 
19 ja 21) kaksi taloa. Asukkailta vaaditaan kohtuullista 
omatoimisuutta. Asunnoista voit kysyä lisätietoa isän-
nöitsijätoimisto Kiinteistöharmonian asiakaspalvelusta 
020 752 8441.

Herttoniemen Kettutiellä sijaitsee Kettutien Palvelutalo. 
Lisätietoa Kettutien osalta voit kysyä myös isännöitsi-
jätoimisto Kiinteistöharmonian asiakaspalvelusta 020 
752 8441. 

Kotona asumista helpottavat kodin muutostyöt
Ikääntyneet tai vammaiset henkilöt voivat saada avus-
tusta kotona asumisen mahdollistaviin välttämättömiin 
korjaustoimenpiteisiin Vanhustyön Keskusliiton alu-
eelliset korjausneuvojat ovat käytettävissä kaikissa 
asunnon muutos- ja korjaustöitä koskevissa asioissa. 

He auttavat tarvittaessa muutostöiden kartoittamisessa, 
suunnittelussa ja korjausavustusten hakemisessa. Hei-
dän palvelunsa ovat maksuttomia, mutta tehtävä työ 
ja tarvikkeet maksavat normaalisti. Usein tarpeellisia 
muutostöitä ovat mm. pesutilojen muuttaminen käyt-
tökelpoisiksi ja portaiden tai turvakaiteiden uusimiset 
ja asentamiset. Avustuksilla on jatkuva haku. 

Korjausneuvojien yhteystiedot löytyvät www.vtkl.   
tai Jukka Laakso, korjausneuvonnan päällikkö 040 
502 3807.

Jalkahoitoa ja hierontaa
Piiri järjestää jäsenilleen ilmaista jalkahoitoa tai hie-
rontaa 4 kertaa vuodessa. 

Avustukset
Piiri myöntää avustuksia sotaveteraani, puoliso ja les-
kijäsenilleen. Avustusta voi saada suuriin:
– sairaus- ja terveydenhoitomenoihin
– kotona asumista tukeviin toimenpiteisiin
– silmälasien hankintaan
– muihin kotona asumista tukeviin menoihin (esim. 
kuljetuskustannukset)

Oikeusapu

Maksutonta puhelinneuvontaa laki-
asioissa tarjoavat Pääkaupunkiseu-
dun sotilaspoikien ja pikkulottien 
perinnekillan jäsenet varatuomarit 
Pentti Lehtola 0400 401 594 ja 
Martti Mikkonen 050 584 8736 tai 
mikkonen.martti@gmail.com 
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Säännöllistä, tuttua seuraa 
vanhuksen iloksi kotiin ja hoi-
vakotiin

Joskus hyvät ideat syntyvät omien 
koskettavien kokemusten kautta. Näin 
kävi myös lauttasaarelaiselle Mirka Saa-
riselle, joka perusti yrityksensä Seurana 
Oy:n tuottamaan seuraa, virkistystä ja 
iloa vanhuksen elämään niin kotiin kuin 
hoivakotiin.

”Yritykseni Seurana Oy syntyi oman 
rakkaan Sulo-pappani ansiosta. Pappa 
asui 90 vuotta järven rannalla, itse ra-
kentamassaan talossa. Sitten tämä ihana 
ja arvostamani sotainvalidi päätyi muis-
tisairauden myötä hoivakotiin ja kaipasi 
siellä seuraa ja juttukaveria enemmän 
kuin ikinä.” 

Toisin kuin saattoi odottaa, pappa 
tunsi hoivakodissa yksinäisyyttä. Muis-
tisairaana hän ei muistanut ja osannut 
mennä isossa talossa sen rientoihin, ja 
elämä keskittyikin paljolti omaan pieneen 
huoneeseen. Siellä hän yksikseen lauleli 
ja viihdytti itseään. Perhe ja suku kävi-
vät papan luona viikonloppuisin, mutta 
viikolla hän oli heistä kaukana ja kaipasi 
niin juttuseuraa kuin ulkoilua. Lisäksi 
omaiset kaipasivat papan kuulumisia 
viikollakin, eihän hoivakodit sellaisia 
omaisille kerro.

”Etsin papalle luotettavaa, säännöllistä 
seuraa, sekä samalla toivoin itsekin saa-
vani tietää papan kuulumiset tapaamisten 
jälkeen. Olisin halunnut kuulla papan 
kuulumiset, virkeyden tilan, mahdollisesti 
hoivakotiin kaivattavista asioista tietoa, 
vaikkapa jos paidat olivat hukassa, ja 
hienoa olisi, jos pappa olisi joskus arjessa 
päässyt meille vaikka soittamaan jonkun 
avustamana. Tällaista tahoa ei löytynyt, 
ja perustinkin sellaisen itse. Haluan 
tarjota seuraa, virkistystä ja iloa kotona 
tai hoivakodissa asuvalle vanhukselle.”, 
Saarinen kertoo.

Viikoittaiset parin tunnin seu-
rustelutuokiot piristävät

”Yritykseni idea on tarjota säännöllisiä, 
viikoittaisia ja kiireettömiä parin tunnin 
seurustelutuokioita, joiden aikana vanhus 
saa toivoa mieleisiä asioita tehtäväksi. Se 
voi olla valokuvien katselua, kahvittelua, 
muistelua, lukemista, sanaristikoiden täyt-

töä, kampaajalla käyntiä, hautausmaalla 
kynttilöiden vientiä rakkaiden haudoille, 
kaupassa käyntiä, kävelylenkkiä, musiikin 
kuuntelua.”, Saarinen mainitsee. Palve-
luihin ei kuulu tekninen sairaanhoito, 
vaan henkinen hyvinvointi kiireettömän 
tapaamisen merkeissä.

”Tärkeintä on kiireetön näkeminen 
ja juttelu. Että joku kuuntelee tarinoita, 
muisteluita ja kohtaaminen on merkityk-
sellinen. Sekin voi olla pienestä kiinni, 
ettei iäkäs ihminen uskalla yksin lähteä 
ulos, voi olla vaikka pientä huimausta tai 
jalat eivät ole enää ihan voimissaan. Kun 
jää kotiin, elämä alkaa äkkiä kaventua ja 
mielialakin menee alaspäin. Tapaamis-
illa saadaan sekä henkistä että fyysistä 
hyvinvointia”.

Monet vanhusten kaipaamat asiat ovat 
yllättävän tavallisia. ”Kuten puhelimella 
soittaminen perheelle. Moni ei osaa enää 
käyttää matkapuhelinta tai hoivakodeis-
sa vanhuksella ei useimmiten ole edes 
puhelinta.”

Tilaa itse tai vinkkaa lapsesi 
tilaamaan

Luotettavan Seuralaisen voi tilata 
Helsinkiin, Vantaalle, Espooseen ja Kau-

niaisiin, joissa Seurana Oy on rekisteröity 
sosiaalipalvelujen tuottaja. Yrityksen 
puoleen kääntyvät niin vanhukset itse, 
kuin heidän omaishoitajana toimivat 
puolisonsa sekä lapset. ”Olemme täysin 
ei-sairaanhoidollinen palvelu. Kiireettö-
mät kohtaamiset, jutustelu, valokuvien 
katsominen, asioiden muistelu, ulkoilu, 
sanaristikoiden täyttö, kampaajalla tai 
kahvilla käynti, kirjastossa asiointi – siinä 
muutamia esimerkkejä, mitä kaikkea ta-
paamisissa ollaan tehty. Ja kaikki tosiaan 
ihanan kiireettömästi. Meillä on aikaa.”, 
Saarinen toteaa.

Joskus lapset tilaavat Seurana Oy:n 
palvelut lahjaksi rakkaalle vanhukselleen, 
joskus kuluja jaetaan yhdessä vanhuksen 
kanssa.

Hyödynnä kotitalousvähennys 
-50%

”Seuralaisemme saavat korvauksen 
työstään. Usein he ovat virkeitä eläkeläi-
siä, jotka haluavat vielä tehdä mukavaa 
työtä vanhusten parissa. Asiakkaiden 
kanssa sovitaan tapauskohtaisesti viikko-
käyntimääristä ja aikatauluista. Tärkeää 
on, että aina sama tuttu henkilö menee 
vanhuksen luokse. Näin syntyy hyvä ja 
luottamuksellinen ystävyyssuhde”, Mirka 
kertoo. Kuukausisopimuksen ollessa 
kyseessä palvelu on myös arvonlisäve-
rotonta ja siitä saa lisäksi tehdä 50%:n 
kotitalousvähennyksen. Tuntihinnaksi 
jää täten n. 20 euroa.

Yksinäisiä vanhuksia ja kiirei-
siä omaisia on paljon

Suomalainen sodan kokenut ihminen 
ei turhasta valita. Nyt on kuitenkin hyvä 
hetki ilmoittaa, mikäli kaipaat seuraa ja 
virkistystä arkeen! Kerro kiinnostuksesi 
joko omaisellesi, joka soittaa Mirkalle 
040 555 3235 ja tilaa ilmaiselle tutustu-
miskäynnille. Tai soita itse.

Saat myös lisätietoja Sotaveteraanipii-
rin toimistosta, puhelin 050 4414 703

Jos sinä tai läheisesi kaipaa seuraa, 
otathan yhteyttä!

Seurana Oy, Helsinki, 040 555 3235, 
www.seurana.  

Seuraa ja iloa vanhuksille oman 
papan innoittamana
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Pienimpiä ellei pienin sankarihautausmaa pääkaupunkiseudulla on Helsingin juutalaisella hautausmaalla Taivallahdessa 
krematorion tuntumassa. Hautausmaalle on haudattu 13 sodissa 1939-45 kaatunutta ja muistokivessä on kuuden kadonneen 
nimet. Sankarihautausmaan muistokivi on pystytetty vuonna 2002. Itsenäisyyspäivänä 6.12. sankarihautausmaalla järjestettiin 
tilaisuus, jossa oli läsnä juutalaisen seurakunnan jäseniä ja järjestöjen edustajia. Puolustusvoimat asetti sankarimuistomerkille 
kunniavartion, puolustusvoimien puolesta seppeleen laskivat eversti Rainer Kuosmanen ja kersantti Iida Ramu. Kuva KK.

Juutalaisten sotaveteraanien ja perinnekillan yhteisen seppeleen laskivat Louis Lewinsky ja perinnekillan puheenjohtaja Adiel 
Hirschovits (oik.). Seppeleitä laskivat myös seurakunnan edustajat ja Israelin suurlähetystö. Kuva KK.
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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.   

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

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

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
Projektipäällikkö Heidi Aho, puh 050 406 1902

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

Helsingin Sotaveteraanikuoro 
Puheenjohtaja Pentti Paavola puh (09) 684 8813
Laulunjohtaja Reijo Pajamo, puh 040 773 8025
Varalaulunjohtaja Rolf Söderlund 040 587 7959
Tilinhoitaja Anneli Haapiainen 050 564 2130
ESPOON SOTAVETERAANIT ry
Toimisto: Ukonvaaja 4, 02130 Espoo, puh. 452 5721
Toimisto on avoinna ma–to klo 9–14.
sähköposti: espoon.sotaveteraanit@luukku.com
Toimistotyöntekijä Kristiina Haukilahti
Puheenjohtaja Yrjö Viitasaari, puh. 0400 706 770
Naisjaoston pj  Liisa Sihtola 0500 801 510
Kuntoutussihteeri Pertti Sirén, puh. 044 0303142

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

Kannattajajäsenyhdistykset

PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA 
PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA ry
Puheenjohtaja Hannu Saloniemi Puh. 0400 701 533
Veteraaniyhteyshenkilö Kaarlo Männistö 
puh. 0400 440 942

HELSINGIN RAUHANTURVAAJAT  ry
Veteraaniyhteyshenkilö 
Kari Kaiponen, puh 040 584 8424 

Rauhanturvaajien vertaistukipuhelin sotaveteraaneille
Älä jää asioiden kanssa yksin
Puh. 020 769 8111

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
(09) 8392 3883, 040 719 6057

Kauniainen
Leea Marttala (09) 5056 382

KAUPUNKIEN VETERAANIPALVELUT



Kokouskutsu
Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry:n vuosikokous 
pidetään torstaina 19.4.2018 klo 10.00 Folkhälsanin 
tiloissa Mannerheimintie 97. Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset asiat sekä piirin omistamien Kiinteistö 
Oy Sotaveteraanitalon ja Sotaveteraanitalo II:n 
osakkeiden luovutus Helsingin kaupungille. Kokoukseen 
voivat osallistua kaikki piirin henkilöjäsenet sekä piirin 
jäsenyhdistysten henkilöjäsenet. Kokouksen jälkeen on 
mahdollista nauttia lounas palvelutalossa.  

Piirin veteraani-, puoliso- ja leskijäsenten asioita hoidetaan 
piirin toimistossa toimiston aukioloaikana tai puh. 050 441 
4704 klo 9.00-12.00 (puhelinaika). Kaikki jäseniä koskevat 
tiedot ja tapahtumat löytyvät piirin sivuilta, alla olevien 
otsikoiden alta.

Jalkahoito/hieronta  
Piirin veteraani-, puoliso ja leskijäsenille kustannetaan 
toimintavuonna 2018 neljä (4) jalkahoitoa tai hierontaa. 
Hoitolähete tilataan ma-to klo 9.00-12.00 puh. 050 441 
4704 (suljettu perjantaina). Muistutetaan että vuoden 
aikana tasaisin välein tehty hoito mahdollistaa hoitoaikojen 
riittävyyden myös loppuvuonna. Tunnuksen omaavat 
veteraanit voivat ottaa jalkahoidon myös kaupungin 
tuottamista kotona asumista tukevista palveluista.

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. 

Oulunkylän Kuntosaliryhmä kokoontuu tiistaisin 6.2.2018 
alkaen klo 11.00-12.00 Oulunkylän Kuntoutussairaalassa. 
Ryhmän vetäjänä toimii Oulunkylän kuntoutussairaalan 
fysioterapeutti tai kuntohoitaja. Käytössä on pukuhuonetilat, 
jossa on lukollisia säilytyskaappeja. Ryhmän jälkeen on 
mahdollista käydä suihkussa ja saunassa ilman lisäveloitusta 
sekä ruokailla omalla kustannuksella.

Käytössä on kuntosalilaitteet, jotka on suunniteltu 
ikäihmisiä silmällä pitäen. Laitteisiin on helppo pääsy ja 
ne ovat helpot käyttää. Ryhmän vetäjä ohjelmoi jokaiselle 
harjoittelijalle oman harjoitusohjelman tietokoneelle/
älykortille, jota käytetään harjoittelussa. Kortti säätää 
automaattisesti kuntosalilaitteiden vastukset ja toistomäärät. 

Oman harjoittelun edistymistä voi seurata tietokoneelta 
vaikka joka harjoituskerran jälkeen. Ohjaaja on paikalla 
varmistamassa ja ohjaamassa, että harjoittelu tapahtuu oikein 
ja turvallisesti. Yhteyshenkilö Pia Angerma 050 370 9272.
 
Mäkelänrinteen allasvesijumppa torstaisin klo 10.30-
11.00. Yhteyshenkilö Markus Ollonqvist puh. (09) 389 3760
 

Ti 13.3. Talvisodan päättymisen muistotilaisuudet 
Helsingissä
Klo 9.00 Seppeleenlasku Mannerheimin ratsastajapatsaalla 
ja klo 9.20 Hietaniemen hautausmaalla.
klo 15.00 Muistotilaisuus Helsingin Vanhassa Kirkossa.
Katso erillinen ilmoitus.

Pe 27.4. Kansallisen Veteraanipäivän juhla Helsingissä
Klo 10.00 lipunnosto, seppeleen lasku ja muistotilaisuus 
Mannerheimin ratsastajapatsaalla 
Klo 14.00 Kansallisen Veteraanipäivän pääjuhla Finlandia-
talossa
Klo 15.30 Helsingin kaupungin vastaanotto ja 
juhlakahvitilaisuus Finlandia-talolla. 
Finlandia-talon tilaisuuksiin on ilmoittauduttava 29.3.2018 
mennessä
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 - 14.20. 
Kahvitarjoilu! Tapaamme aina kuukauden viimeisenä 
keskiviikkona. Kevään tapaamispäivät ovat 28.2., 28.3. ja 
25.4. Huom! Tiloissa on ravintola Kamppi Palmia jossa on 
mahdollisuus lounasruokailuun omalla kustannuksella esim. 
klo 11.00 - 12.30. 

Hansu ja Pirre - Mieleni minun tekevi 10.3.   
Kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä (Eläintarhantie 
5) näemme lauantaina 10.3. klo 13.00 näyttämötaidetta 
Loimaalta. Kyseessä on matalan kynnyksen esitys joka 
sisältää mm. tanssia, estraditaidetta, musiikkia, eläinkuntaa 
ja kansanperinnettä. Esitys käy Hansun (Riitta Havukainen) 
ja Pirren (Eija Vilpas) omien kokemusten ja kipupisteiden 
kautta läpi arkisia asioita, maailman syntyä, rakkautta, 
luontoa ja kosmosta. Hansu ja Pirre toimivat iltamien 
emäntinä ja johdattavat katsojat nauruhermoja kutkuttavan 
ohjelmiston äärelle. Lippuja on vielä jäljellä. Ilmoittaudu 
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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

YHDISTYSASIAA
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välittömästi puh. 050 4414704, tai nouda 10.00 € lippu 
toimistosta.

Kevätkonsertti 17.3.
Etelä-Suomen Maanpuolustussoittokunta esittää 
kapellimestari kapteeni Heimo Koistisen johdolla marsseja 
meiltä ja muualta, lauantaina 17.3. klo 13.00. Paikkana on 
Astoria-Sali, Iso Roobertinkatu 14. Lippuja hintaa 10.00 € 
voi ostaa piirin toimistosta. 

Eduskuntavierailu 18.4.
Piirin veteraani-, puoliso- ja leskijäsenillä on tilaisuus 
vierailla eduskunnassa keskiviikkona 18.4. Vierailu alkaa 
klo 16.30 ja kestää pari tuntia, koostuen kierroksesta 
eduskuntatalossa, sekä kansanedustajan, piirin 
kannattajajäsenen Wille Rydmanin tapaamisesta. Talossa on 
paljon portaita, mutta kierros voidaan tehdä myös hissillä 
liikkuen. Huom! Ilmoittautuminen on pakollinen ja se on 
tehtävä piirin toimistoon puh. 050 441 4704, viimeistään 
ma 9.4. Vierailijoiden määrä on rajoitettu, joten ilmoittaudu 
ajoissa. Henkilötodistus mukaan. 
 
Huom! Muistakaa esteen sattuessa myös peruuttaa 
osallistuminen.

Illanvietot
Illanvieton pitopaikka on Folkhälsanin juhlasali, 
Mannerheimintie 97 (Tilkkaa vastapäätä). Illanvietot 
kuukauden ensimmäisenä arki maanantaina klo 16.00 
(hissit on). Folkhälsaniin pääsee raitiovaunulla 10 Tilkan 
pysäkille, sekä kaikilla Elielin aukiolta ja Kampista 
lähtevillä, Mannerheimintietä Tilkan ohi ajavilla busseilla. 
Bussipysäkki (Tilkka) on Folkhälsanin edessä. 

Ma 5.3. klo 16.00 Hauska mies Hauholta, hanuristi ja 
humoristi Seppo Soittila viihdyttää. Lisäksi pelaamme 
Bingoa.
Ma 9.4. klo 16.00 ”Lauantain toivotut levyt”, musiikkia 
1950-60 luvuilta. Katri ja Leo Silolahti laulavat ja soittavat.
Ma 7.5. klo 16.00 Perinteinen Etelä-Suomen 
Maanpuolustussoittokunta konsertti

Naisten kahvihetki
Iltapäivän kahvihetki kaikille piirin naisjäsenille 
Kampin palvelukeskuksessa, Salomonkatu 21 B (Mude 
-neuvottelutila) klo 11.30 - 13.00. Kahvin lisäksi on 
tietoiskuja eri aiheista. Tapaamme aina kuukauden 
toisena torstaina. Kevään tapaamispäivät ovat 8.3. ja 12.4. 
Tulevista aiheista saat tietoa tapaamisen yhteydessä tai Pia 
Angermalta puh. 050 370 9272.

Kokouskutsu
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään 
Tikkurilan seurakunnan Walkers- nuorisotilassa torstaina 
12.4. klo 14.00. Kahvitarjoilu klo 13 - 14. Kokouksessa 
käsitellään yhdistyksen sääntöjen 10 §:ssä määrätyt asiat 
kuten toiminta- ja tilikertomukset ja muut esityslistassa 
mainitut asiat.

Läntinen osasto
Kuukausikokoukset kevätkaudella pidetään tiistaisin 13.3., 
10.4. ja 8.5. klo 14.00 Myyrmäen kirkon takkahuoneessa, 
Uomatie 1. Kahvitarjoilu klo 13-14. Johtoryhmä kokoontuu 
klo 12.30. Esitelmän aiheet ilmoitetaan kokouksien 
yhteydessä. 

Itäinen osasto
Kuukausikokoukset kevätkaudella pidetään torstaina 8.3. 
ja 9.5. klo 14.00. Huom! Torstaina 12.4. klo 14.00 pidetään 

yhdistyksen kevätkokous. Kokoukset pidetään Tikkurilan 
seurakunnan Walkers-nuorisotilassa, Unikkotie 5 A, toinen 
kerros. Paikalle pääsee hissillä. Kahvitarjoilu klo 13-14. 
Johtoryhmä kokoontuu tarvittaessa klo 12.30.  

Kuntoutusvastaavana toimii Seppo Kuokkanen, 
puh. 040 525 0531

Hieronta
Yhdistys tarjoaa tänä vuonna kaksi ilmaista 45 minuutin 
hierontakertaa kaikille muille yhdistyksen jäsenille paitsi 
kannattajajäsenille. Hierontaan hakeutuvan jäsenen on 
otettava astaavaan, puh. yllä. Samalla voi tarkistaa häneltä 
myös hoitolaitokset ja osoitteet. Muistathan, että nyt voi 
tilata hieronnan myös kotiin maksamalla itse hoitajan 
matkakustannukset, 24 € per kerta.

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

10 E, 2. kerros. Kevätkauden esiintymisistä kerrotaan 
kuoron tiedotteissa.YHDISTYSASIAT

VANTAAN SOTAVETERAANIT ryVANTAAN SOTAVETERAANIT ry

HELSINGIN SOTAVETERAANIKUORO -kerho

KUNTOUTUS

YHDISTYSASIAT
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Jalkahoito
Yhdistyksemme 85 vuotta täyttäneet (synt. 1932 tai ennen), 
veteraanitunnusta vailla olevat jäsenet saavat vuodessa neljä 
enintään 50 € arvoista jalkojen perushoitoa. Asiasta on ensin 
sovittava kuntoutusvastaavan kanssa. Mahdollisuus myös 
kotikäynteihin (kts. tarkemmin kohdasta hieronta).

Yhdistyksen kotiapuprojekti
Yhdistyksen kaikilla muilla jäsenillä paitsi 
kannattajajäsenillä on mahdollisuus saada yksi suursiivous 
omakustannushintaan 24 €, jos jäsenen bruttotulot 
kuukaudessa ovat enintään 1200 €. Bruttotulojen ollessa yli 
1200 €, omavastuu on 48 €. Tiedusteluja ja tilauksia ottaa 
vastaan Kaarina Vasko, puh. 0400 317 173, kaarina.vasko@
saunalahti.  

Vantaan kaupungin palvelut
Kaupungin lääkinnällisen kuntoutuksen toimisto hoitaa 
Valtiokonttorin rahoittaman tunnuksen omaavien 
veteraanien laitos-, päivä- ja avokuntoutuksen. Näihin 
tarvitaan lääkärin lähete. R-tunnuksen omaavat veteraanit 
saavat neljä 50 € arvoista jalkahoitoa vuodessa. Näihin ei 
tarvita lääkärin lähetettä, mutta jalkahoidosta on sovittava 
kaupungin veteraaniasioita hoitavien henkilöiden kanssa. 
Länsi-Vantaalla lähihoitaja Jouni Lamminmäki puh. 
050 312 4538, Itä-Vantaalla joko Jouni Lamminmäki 
tai lähihoitaja Maarit Litmanen puh. 050 318 1671 tai 
paikan päällä, os Koivukylän terveysasema, Karsikkokuja 
15, 01360 Vantaa. Vantaalaisilla sotaveteraaneilla on 
mahdollisuus saada myös maksuttomat kotihoidon palvelut. 

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

Määrärahan käyttöön sovelletaan sosiaalihuoltolain 
mukaista tarveharkintaa. Määrärahalla voidaan järjestää 
mm. siivousta ja ikkunoiden pesua. Tiedustelut ja palvelujen 
järjestäminen Länsi-Vantaalla puh. 050 312 4538, Itä-
Vantaalla sama numero kuin edellä tai puh. 050 318 1671 tai 
veteraanipalvelut@vantaa.  . Vantaalaisilla sotaveteraaneilla 
on mahdollista saada maksuttomat kotihoidon palvelut. 
Tämä perustuu palvelutarpeen arvioon. Asiasta voi 
tiedustella Seniorineuvonnasta, puh. (09) 8392 4202.

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

10. - 8.3. 52. Sotaveteraaniviikko. Avaustilaisuus Vaasassa 
ja päätöstilaisuus Jyväskylässä.
13.3. Talvisodan päättymispäivä, klo 9.00 kunnianosoitus 
Tikkurilan Veteraanipuistossa.
19.4. Piirin vuosikokous, klo 10.00 Folkhälsanin tiloissa 
Mannerheimintie 97, Helsinki.
27.4. 32. Kansallinen veteraanipäivä, pääjuhla Helsingissä.
2. - 3.6. Suomen Sotaveteraaniliiton 28. liittopäivät 
Kauhavalla.

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

TAPAHTUMIA

Vantaan Pyhän Laurin kirkon sankari-
vainajien hautausmaalla jokaisen haudan 
äärellä seisoo vakavailmeinen nuori mies 
tai nainen katse maahan luotuna, saman 

ikäinen kuin hautaan laskettu henkilö 
oli kaatuessaan. Miehiä on 167 ja naisia 
yksi, nuorin osanottaja vasta 16-vuotias. 
Vaikuttava näky. Näinkö nuoria ne olivat, 
aivan lapsia? Elämä alullaan. Kenelle jäi 
kotiin vaimo ja lapset odottamaan isän 
paluuta, kenelle vanhemmat auttamaan 
raskaissa maataloustöissä. Nämä urheat 
miehet ja naiset olivat lähteneet puolus-
tamaan isänmaataan tietämättä, että juuri 
heille lähtö oli viimeinen ja lopullinen.

Useita satoja ellei tuhatkunta ihmis-
tä oli tullut seuraamaan tätä hiljaista 
puolituntista. Täysin äänetön se hetki 
ei suinkaan ollut pienellä alueella tun-
geksivan väenpaljouden vuoksi. Näytti 
siltä, että lähes jokaisen piti saada myös 
kuvalliset muistot tästä ainutkertaisesta 
tilaisuudesta. Voisikin toivoa, että tämän 
tyyppisestä arvokkaasta tilaisuudesta 
saataisiin perinne, joka vuodesta toiseen 
muistuttaisi meitä näin konkreettisella 
tavalla hinnasta, jonka sankarihaudoissa 

lepäävät nuoret maksoivat voidaksemme 
asua ja elää tässä vapaassa 100-vuotiaassa 
Suomessa.

Teksti ja kuvat Tuula Mahlman

Paula Jääskeläinen edusti nai-
sia itsenäisyyspäivänä Vantaalla 
Pyhän Laurin kirkolla. Kuva Ville 
Männikkö/HS.

”Olo oli vain hyvin harras siinä 
seistessä, enpä muuta osaa sa-
noa”, kertoo 21-vuotias vantaa-
lainen Sami Hanhela, joka oli yksi 
kunniavartioon osallistunut.

Itsenäisyyspäivänä Vantaalla - Suomi 100 vuotta



22 

Joulun juhlinnasta ei varmasti saa koskaan 
tarpeekseen. Ja niinhän se on, että aatto on 
juhlista jaloin. Näin meillä Vantaallakin, 
missä juhlimme oikean joulun saapumista 
yhden viikon aikana harva se päivä.

Yhdistyksen pikkujouluun kokoon-
nuttiin Hotelli Vantaaseen maanantaina 
11.12., läntisen osaston puurojuhlaan 
Hämeenkylän kirkolle tiistaina 12.12. 
ja keskiviikkona 13.12. itäisen osaston 
puurojuhlaan Pappilan juhlahuoneistoon 
Pyhän Laurin kirkolle. Mutta eipä tuo 
meno tahtia haitannut. Kivaa oli ja väkeä 
riitti kuten aina Vantaan Sotaveteraanien 
yhteisissä pidoissa.

Hotelli Vantaan joulupöydän kattaus 
on aina takuuvarma tuote samoin kuin 
pikkujoulun ohjelmatyöryhmän laatima 
ohjelma. Tänä vuonna se oli keksinyt 
jälleen uutta, oopperalaulaja, posetiivari 
Matti Pasasen, joka esiintymisellään 
kiitti sotaveteraanejamme. Pasanen ja 
vaimonsa Anne Nielsen tunnetaan Teat-
teri Vantaan perustajina. Oli erikoista 
seurata posetiivinsoittajan ruumiillista 
ponnistelua, kun hän lauloi ja samalla 
veivasi soittimestaan säestykset.

Vantaan Sotaveteraanien jäsen Unto 
Komonen on tulitikuista tehnyt luovutetun 
Karjalan kirkkojen pienoismallit, joista 
osa oli tuotu näytille pikkujouluumme. 
Osallistujat ihailivat sitä tarmokkuutta 
ja pikkutarkkuutta mitä tällaisten töiden 
tekeminen vaatii.

Pikkujoulun ohjelmaan sisältyi vielä 
perinteinen, odotettu ja aina sykähdyt-
tävää musiikki, jota soitteli Soitinyhtye 
Ryhä tutuiksi tulleine muusikoineen: 
Timo Hämäläinen, Kristina Juutilainen, 
Risto Laitinen, Rainer Nurmi, ja Janne 
Salomaa.

Suomen Sotaveteraaniliiton ansio-
merkkejä oli myönnetty seuraaville jäse-
nillemme. Kultainen ansiomerkki Maria 
Koistiselle ja Markku Weckmanille. 
Hopeinen ansiomerkki Kullervo Ahl-
rothille, Alpo Huhtille, Esko Kaarnalle, 
Sinikka Kaarnalle, Aarne Saariselle, 
Yrjö Sarkilalle, Karl Sirenille ja Kaari-
na Vaskolle. Puheenjohtaja Matti Passi 
jakoi ansiomerkit paikalla olleille. Hän 
jakoi myös erityisenä kiitoksena Suo-
men Sotaveteraaniliiton 60-vuotismitalin 
vuoden 2017 aikana erityistä toimeliai-

suutta vaativissa tehtävissä toimineille 
seuraaville henkilöille: Riitta Ahlroth, 
Helvi Horsma, Marjo Koivisto, Rauha 
Korpi, Aino Koskinen, Tuula Mahlman, 
Toivo Paavilainen, Usko Peijari, Kaarina 
Vasko ja Olli Vuorio. Lisäksi mitalin sai 
kunniapuheenjohtaja Jaakko Vesanen, 
joka vuoden aikana on henkilökohtaisessa 
elämässään joutunut ponnistelemaan 
runsaasti.

Itäisen osaston puurojuhlassa Tikku-
rilan seurakunnan tervehdyksen tuonut 
pastori Jaakko Hyttinen siteerasi puhees-
saan Yrjö Jylhän runoa Pyhä yö. Tätä 
koskettavaa runoa perinteisesti esittävä 
musiikkivastaavamme Toivo Paavilainen 
ei tilanteesta häkeltynyt, vaan osoitti 
laajaa kirjallisuuden tuntemustaan lau-
sumalla tilalle Jylhän runon Tuomittu 
talo. Vs. kanttori Mirjam Kyrönseppä 
ja pastori Hyttinen ilahduttivat yleisöä 
myös muutamalla joululaululla.

Läntisen osaston puurojuhlassa saatiin 
nauttia, kuten monesti aikaisemminkin, 
läntisen Vantaan Marttojen valmistamia ja 
tarjoilemia herkkuja. Raaka-aineet niihin 
oli jälleen kerran lahjoittanut Hämeen-

Paikalla olleita Suomen Sotaveteraaniliiton hopeisen ansiomerkin saaneita, vasemmalta Kullervo Ahl-
roth, Sinikka Kaarna, Esko Kaarna, Kaarina Vasko, Karl Siren.

Kyllä sitä joulua sitten odotettiin
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”Ja meillä kaikilla oli niin mukavaa”, vasemmalla sotaveteraani Veikko Tolkki, entinen hallituksen jäsen 
Sirkka Löksy, nykyinen hallituksen jäsen Aino Koskinen ja sihteeri Tuula Mahlman.

kylän K-Supermarket. Hämeenkylän 
seurakunnan tervehdyksen juhlaan toi 
pastori Jarna Wikström ja Vantaankos-
ken seurakunnan kantaattikuoro lauloi 

ja laulatti perinteiseen tapaansa. Kuoron 
johtaja Kari Jerkulle puheenjohtaja Matti 
Passi ojensi Suomen Sotaveteraaniliiton 
kunniakilven kiitoksena monivuotisesta 

yhteistyöstä Jerkun jäädessä eläkkeelle 
tulevan kevään aikana.

Teksti Tuula Mahlman

Ohjelma
Lauantai 2.6.2018
Klo 13.00 Liittokokous
Klo 16.00 Päivällinen  
Klo 18.00 Iltamat   
Klo 21.00  Iltamatanssit
Klo 21.00 Kirkkoilta, Ylihärmän kirkko

Sunnuntai 3.6.2018
Klo 10 Jumalanpalvelus
Klo 11.00 Lounas
Klo 13.00 Pääjuhla

Suomen Sotaveteraaniliiton 
XXXVIII liittopäivät Kauhavalla 
Härmän Kuntokeskuksessa 2.–3.6.2018

Piiri järjestää ja maksaa halukkaille veteraaneille, puolisoille ja leskille matkan ja majoituksen liittopäiville. Lähtö lauantai-
na 2.6.2018 aamulla omalla linja-autiolla ja paluu sunnuntaina illalla. Tarkemmat ohjeet toimitetaan myöhemmin ilmoittau-
tuneille.

Ilmoittautuminen toiminnanjohtajalle 050 4414 703 viimeistään 20.4.2018.
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ESPOON SOTAVETERAANIT ryESPOON SOTAVETERAANIT ry
Ukonvaaja 4, 02130 Espoo, puh (09) 452 5721

www.espoonsotaveteraanit.fi 
Toimisto on avoinna ma–to klo 9–14.

Tammikuun maanantaiesitelmiin mahtui myös kanttori Tapio Laurilan vetämä yhteislaulettu musiikki-
tuokio, jossa kuultiin myös serenadi naisille. Kuva Martti Nurmisalo

KUTSU
Espoon Sotaveteraanit ry:n kevätkokous 

maanantaina 19.3.2018 klo 14.30, 
Tapiolan palvelukeskus, Länsituulentie 1

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

Henkilöllisyystodistus mukaan. 
Naisjaoston kahvitarjoilu on ennen kokousta.

Hallitus
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ESPOON SOTAVETERAANIT ryESPOON SOTAVETERAANIT ry

Kuoro: Harjoitukset ovat perjantaisin klo 16.00-18.30 
Tapiolan palvelukeskus.
Lentopallo: Tapiolan palloiluhalli maanantaisin ja torstaisin 
10.00-11.30, Riitta Raukko.

HELMIKUU
Ma 12.2. klo 14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus 
TPK:ssa. Kirjailija Reima T. Luoto: Espoon historian 
käännekohdat
Pe 16.2. klo 10.00 Upinniemessä Rannikkoprikaatin 
sotilasvala ja -vakuus
Su 18.2. klo 12.30 Kirkkonummen jaoston 26-vuotispäivä 
Palvelukeskuksessa. KI
Ma 19.2 klo 14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus 
TPK:ssa. Esteettömyystuntija Sirkku Wallin, Espoon 
kaupunki: Seniorin esteetön Espoo
Ma 26.2. klo 14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus 
TPK:ssa. Tekniikan tohtori Iija Pietikäinen: Sarkavaatteet 
suomalaisten etuna talvisodassa

MAALISKUU
Ma 5.3. klo 14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus 
TPK:ssa. Kenraalimajuri evp. Lauri Puranen: 
Puolustusvoimien hävittäjähankinnat
Ma 12.3. klo 14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus 
TPK:ssa. Alivaltiosihteeri Päivi Nerg: Maakunta- ja sote-
uudistus meidän kaikkien kannalta
Ti 13.3. klo 12.30 Veteraani tapaaminen Kirkkonummen 
Palvelukeskuksessa ja kevätkokous. KI
Ti 13.3. Talvisodan päättymisen muistotilaisuudet
Espoossa: Klo 9.00 Lipunnosto, Kulttuurikeskus, 10.00 
seppeleen lasku Tuomiokirkon sankarihaudoilla, 18.00 
muistojuhla Tapiolan kirkossa. Katso erillinen ilmoitus!
Kirkkonummella: klo 10.45 seppelten lasku, kaksikielinen 
sanajumalanpalvelus, kahvit Kirkkonummen seurakuntatalolla
Ti 13.3. Talvisodan päättymisen muistotilaisuudet
Kirkkonummella: Klo 17.00 seppeltenlasku, kaksikielinen 
hartaustilaisuus SRK-talolla klo 18.00. KI
Ma 19.3. Kevätkokous. Katso erillinen ilmoitus!
Ma 26.3. Klo 14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus 
TPK:ssa Kansliapäällikkö Jari Gustafsson: Kiina

Ma 26.3. Klo 15.30 Naisjaoston kevätkokous Tapiolan 
palvelukeskuksessa

HUHTIKUU
Ma 2.4. II Pääsiäispäivä  
Ma 9.4. klo 14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus 
TPK:ssa. TM Tapio Aaltonen: Robotiikka
Ti 10.4. klo 12.30 Veteraani tapaaminen Kirkkonummen 
Palvelukeskuksessa. KI
Ma 16.4. klo 14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus 
TPK:ssa. Dosentti Lauri Reuter: Geenimuokkaus
Ma 23.4. klo 14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus 
TPK:ssa.  Komentaja evp Jyrki Berner:
Itsenäisyytemme juuret
Pe 27.4. klo 11.15 Kansallinen veteraanipäivä, seppelten 
lasku, SRK-talolla kaksikielinen hartaus 12.00, kahvitarjoilu 
12.30, puheet ja musiikki 13.30, kotiinkuljetus 14.30. KI
Ma 30.4. Vappuaatto

TOUKOKUU
Ma 7.5. Klo 14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus 
TPK:ssa.  Näyttelijä Pirkko Mannola: Liikunnasta ja 
terveellisistä elämäntavoista: Kuuntele kehoasi.    
Ti 8.5. klo 12.30 Veteraanitapaaminen Kirkkonummen 
Palvelukeskuksessa. KI
Ti 8.5. Kevättalkoot Palstarinteellä. Bussikuljetus ja pientä 
palaa.
Bussireitti; Tapiola Garden 9.00 - Leppävaara 9.15 - 
Karakallio 9.20 - Viherlaakso – Palstarinne
Gardenista tulijat ilmoittautuminen Pertti Sirén puh. 044 
030 3142. Muut ilmoittautuminen Eino Grönlund puh. 050 
355 3429
Su 20.5. Kaatuneiden muistopäivä, seppelten lasku, 
kaksikielinen sanajumalanpalvelus, kahvit SRK-talolla. KI
Su 20.5. Virkistyspäivä Palstarinteellä. Bussikuljetus ja 
pientä palaa.
Bussiritti; Tapiola Garden 9.00 - Leppävaara 9.15 - 
Karakallio 9.20 - Viherlaakso – Palstarinne
Gardenista tulijat ilmoittautuminen Pertti Sirén puh. 044 
030 3142. Muut ilmoittautuminen Eino Grönlund puh. 050 
355 3429
Ma 21.5. klo 14.30 Naisjaoston Kevätmatinea Tapiolan 
palvelukeskuksessa.

KI = Kirkkonummi, NA = Naisjaosto, PT = Pohjoinen 
toimintajaosto, SO = Sosiaalijaosto

TOIMINTARYHMÄT

TOIMINTAKALENTERI

Kylpyläkuntoutusmatka 
Haapsalun Fra Maressa 10.-17.5.2018
Ilmoittautumiset 12.3. mennessä Helena Luukkonen 
puh. 050 593 3751 tai helena.luukkonen@elisanet.  

Retki Reitzin säätiön taidemuseoon 
Keskiviikkona 11.4. Lähtö klo 11.15 Tapiola hotelli 
Gardenin edestä. Lounas ravintola Elitessä
Ilmoittautuminen 4.4. mennessä Liisa Sihtola 
puh. 0500 801 510. Retken hinta 10 €.

TAPIOLA SINFONIETTAN Iltapäiväkonsertti 
Torstai 1.3. klo 14.00

Adagio Celeste
Viulisti-johtaja Pekka Kuusisto
Varaukset viimeistään 15.2. 
Anna-Liisa Laurila 050 563 7799
Konsertin hinta: Tammenlehväveteraanit 16 €, 
eläkeläiset 18 €, sisältää leivoskahvit
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Espoon Sotaveteraanit ry

TALVISODAN PÄÄTTYMISEN 
MUISTOTILAISUUDET

Tiistaina maaliskuun 13. päivänä

Lipunnosto 
klo 9.00

Kulttuurikeskuksen edessä
Puhe Rovasti Antti Rusama

Seppeleenlasku 
klo 10.00

Tuomiokirkon sankarihaudoilla

Muistojuhla 
klo 18.00

Tapiolan kirkossa
Puhe Lääketieteen ja kirurgian tohtori 

Eero Akaan-Penttilä

Tumma puku
Tammenlehvä ja isot kunniamerkit

TERVETULOA

HAMINA TATTOO 
Perjantai 3. elokuuta
Kokopäiväretken ohjelma:
- lähtö klo 9.00 omalla tilausbussilla Tapiola hotelli Gar-
denin edestä
- edestakainen bussikuljetus, maksuton kaikille
- lounas Keisarinsatamassa Kotkassa
- Tattoo-marssishow Haminan Bastionissa klo 14.00 
paikkoja varattu liikuntaesteisille
- paluumatkalla kahvitauko
- arvioitu paluu Tapiolaan n. klo 19.00
Sitova ilmoittautuminen 1.3.2018 mennessä, 
Espoon Sotaveteraanit ry toimistoon ma-pe klo 9-14, 
puh. (09) 452 5721:
- mainitse ruokarajoitteet ja liikuntaesteisyys
- ilmoita yhteystietosi: puhelin ja sähköposti

ESPOON KAUPUNGINTEATTERI
Lauantai 7.4. KLO 16.00
Ingmar Bergman - Pasi Lampela

SYYSSONAATTI
Perustuu legendaarisen ruotsalaisen teatteri- ja elokuvaoh-
jaaja Ingmar Bergmanin samannimiseen elokuvaan. Roo-
leissa Satu Silvo, Leena Pöysti, Carl-Kristian Rundman ja 
Ulla Raitio. Ohjaus ja dramatisointi Pasi Lampela.
LIPUT 35 €/eläkeläiset ja 10 €/tammenlehväveteraanit
LIPPUVARAUKSET 5.3. MENNESSÄ 
Eeva Kalin 0407568219

Suomen Kansallisoopperassa 
lauantaina 21.4. klo 14.00

Ooppera TRUBADUURI
Parasta luomiskauttaan elänyt Giuseppe Verdi suorastaan 
tuhlaili loisteliasta musiikkia aarioihin ja kuorokohta-
uksiin. Erilleen joutuneiden ja vihollisiksi ajautuneiden 
veljesten tarina on traaginen. Tarttuvat sävelet ja sytyttävät 
rytmit tekivät Trubaduurista aikanaan maailman suosi-
tuimman oopperan.Veljesten rooleissa Mika Pohjonen/
Manrico ja Claudio Otelli/Lunan kreivi.
Esityksen kesto 2 h 45 min, 1 väliaika
Hinta: Tammenlehväveteraani 30 €, eläkeläinen 82 €
Varaukset 19.2. mennessä Lotta Riisalo 050 3699 550

Espoon Sotaveteraanit ry:n 
maanantaiesitelmät keväällä 2018 klo 14.15
Tapiolan palvelukeskus Länsikulma, 
Länsituulentie 1 A, 3. kerros.

12.2. Kirjailija Reima T. Luoto: Espoon historian 
käännekohdat

19.2. Esteettömyystuntija Sirkku Wallin, Espoon 
kaupunki: Seniorin esteetön Espoo

26.2. Tekniikan tohtori Iija Pietikäinen: Sarkavaatteet 
suomalaisten etuna talvisodassa

  5.3. Kenraalimajuri evp. Lauri Puranen: 
Puolustusvoimien hävittäjähankinnat

12.3. Alivaltiosihteeri Päivi Nerg: Maakunta- ja 
sote-uudistus meidän kaikkien kannalta

19.3. Kevätkokous  
26.3. Kansliapäällikkö Jari Gustafsson: Kiina
  2.4. II Pääsiäispäivä  
  9.4. TM Tapio Aaltonen: Robotiikka
16.4. Dosentti Lauri Reuter: Geenimuokkaus 
23.4. Komentaja evp Jyrki Berner: Itsenäisyytemme 

juuret
30.4. Vappuaatto
  7.5. Näyttelijä Pirkko Mannola: Liikunnasta ja 

terveellisistä elämäntavoista: Kuuntele kehoasi

Kevätretki 
Hvitträskin ateljee - kotimuseoon
Kirkkonummen Luomaan
Torstaina 24.5. klo 10.00
Vuonna 1903 kolme nuorta menestyvää arkkitehtiä Eliel 
Saarinen, Herman Gesellius ja Armas Lindgren perustivat 
upean ateljee-kodin neitseelliseen ympäristöön järven 
rannalle Kirkkonummelle. Nykyisin Kansallismuseon 
alaisuuteen kuuluvat rakennukset on museoitu.
Bussikuljetus klo 10.00 Hotelli Gardenin edestä ja paluu 
noin klo 16.00.
Retken hinta on 20 €/hlö sisältäen edestakaisen matkan, 
opastuksen ja keittolounaan.
Varaukset ja tiedustelut 9.5. mennessä Anna- Liisa Laurila 
050 563 7799
Hyvää kevättä kaikille!
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Espoon kaupungin palvelut, tunnuksen omaaville sotaveteraaneille 2018     

Seniorineuvonta ja palveluohjaus, veteraanipalvelut, PL 2308, 02070 ESPOON KAUPUNKI
Käyntiosoite: Karvasmäentie 6 (Espoon Sairaala), 02740 ESPOO
Kuntosuunnittelijat, puh. (09) 8164 2380, ma - to klo 12.00-13.00
Kuntoutushakemus ja lisätietoja: http://www.espoo.  /  -FI/Seniorit/Veteraanipalvelut
 
Palvelut: Maksuton poliklinikkakäynti Jorvin ja Espoon sairaalassa, avo- ja laitoskuntoutusta vuosittain, 6 kertaa vuodessa 
jalkahoitoa á 45 €, silmälasien hankintaan 100 €/vuosi, ilmainen hammashoito (Espoon kaupungin suunterveydenhuollon 
kautta), maksuvapaus terveyskeskus maksuista, maksuton joukkoliikenne, kaupungin uimahallien ja kuntosalien maksuton 
käyttö, ilmaiset parkkipaikat määrätyillä alueilla. Omaishoitajan fysioterapia viisi kertaa vuodessa.  

Muista merkitä veteraanipalveluun lähetettäviin alkuperäisiin kuitteihin nimesi, osoitteesi ja pankkitilisi numero.  
Määräpäivä hakemusten ja kuluvan vuoden kuittien (jalkahoito ja silmälasi) palauttamisessa on 31.12.2018.  

Kotihoitopalvelut: Valtion vuoden 2018 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 2018   

Kuntoutusneuvoja Pertti Sirén, puh. 044 030 3142, myös maksusitoumusten käytön puhelinneuvonta.
Korvausanomukset Helena Luukkonen, Puolikuu 2 C 14, 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 ra-
hastonhoitajalle Helena Luukkoselle ylempänä annettuun osoitteeseen.

Ilman lääkärin lähetettä saadun avokuntoutuslaskun loppusummasta vähennetään oletettua Kela-korvausta 10%:ia.

Lääkekorvaukset: Tarkoitukseen on varattu määräraha, mikä marras-joulukuussa 2018 jaetaan niiden RS, RP ja MR 
veteraanijäsenten kesken, joille Kansaneläkelaitos ilmoittaa kirjeellään vuoden 2018 aikana lääkkeistä maksetun oma-
vastuun täyttyneen.  

Merkitkää pankkitilinne numero korvaushakemuksiinne!  

Siivous- ym. avustajatoiminta

RS, RP, MR: Kun veteraani on käyttänyt kokonaan Espoon kaupungin välittämät, valtion myöntämät   
kotona selviytymiseen tarkoitetut tuet, voivat Espoossa ja Kauniaisissa asuvat veteraanijäsenemme
saada 4 kpl/vuosi yhdistyksen samaan tarkoitukseen myönnettäviä 40 € arvoisia maksusitoumuksia.

Puolisojäsenet (PJ): saavat 4 kpl/vuosi 40 € arvoisia maksusitoumuksia käytettäväksi jalkahoitoihin tai hierontoihin.

Perheen leskijäsenet (PLJ): saavat 8 kpl/vuosi 40 € arvoisia maksusitoumuksia käytettäväksi oman harkintansa mukaan 
siivouspalveluun, jalkahoitoihin tai hierontoihin.

Tilaukset: Kristiina Haukilahti puh. (09) 452 5721, ma - to klo 9.00-14.00.
Lue ja säilytä maksusitoumusten käyttöohjeet!

Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry:n yhteystiedot löydät piirin sivulta!
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Espoon Sotaveteraanit ry ja Espoon 
seudun kulttuurisäätiö järjestivät Suo-
mi 100-kirjoituskilpailun yhteistyössä 
Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen 
lukioiden kanssa syksyllä 2017. Kilpai-
luun osallistui yli 60 kirjoittajaa erittäin 
korkeatasoisin kirjoituksin.

Parhaat palkittiin kunniakirjoin ja 
stipendein Espoon kaupungin Itsenäi-

syyspäivän juhlassa Metro-areenalla 
Espoossa 6.12.2017. Kuvassa (vasemmal-
ta) kilpailun suojelija, kaupunginjohtaja 
Jukka Mäkelä, 1.sijalla Iiris Neuvonen, 
2.sijalla Linnéa Lang, 3. sijalla Helmi 
Wiikeri, Kulttuurisäätiön asiamies ja kil-
pailutoimikunnan puheenjohtaja Hannu 
Viitanen, toimikunnan jäsenet Helena 
Luukkonen ja toimittaja Olli Ihamäki. 

Toimikunnassa oli lisäksi viisi äidin-
kielenopettajaa viidestä eri suomen- ja 
ruotsinkielisestä lukiosta

Ohessa Helmi Wiikerin kirjoitus ”Tyt-
tölotta 2.0 – nuorisojärjestöjen uusi 
aika” 

Suomen viimeisimmästä sodasta on 
vierähtänyt jo vuosikymmeniä, mutta 
maailman muissa kolkissa vallitsevat 
kriisitilanteet muistuttavat myös meitä 
suomalaisia siitä, ettei sota ole vain 
mennyttä aikaa ja isovanhempien tari-
noita. Sota on olemassa tänäänkin. Le-
vottomuudet ja niitä koskeva uutisointi 
pistävät usein miettimään, kuinka Suomen 
kävisi, jos tarve isänmaan puolustukseen 

nousisi jonain päivänä ajankohtaiseksi. 
Varusmiesten lisäksi sodassa tarvittaisiin 
myös Lotta-Svärd -yhdistyksen kaltais-
ta voimavaraa. Kuinka sen kaltaiseen 
toimintaan koulutettaisiin nuoria tänä 
päivänä? Millaisia olisivat modernit, 
2010- luvun tyttölottajärjestöt?

Vuonna 1931 perustettu tyttölotta-
järjestö valmisti suomalaisia tyttöjä 
Lotta-Svärd - yhdistykseen pyrkimistä 

varten. Ideana tyttölottajärjestön kaltai-
nen koulutus olisi varmasti hyvä vielä 
tänäkin päivänä, joskin se vaatisi hieman 
viilauksia. Siviilipalvelusmahdollisuuden 
takia myös miehille tulisi tarjota mah-
dollisuus osallistua Lotta-toimintaan 
ja sen harjoitteluun, joten nykypäivän 
polttava puheenaihe, sukupuolineutraa-
lius, vaikuttaisi varmasti siihen, ettei 
tyttölottajärjestö olisi nimenä sopiva, jos 

Kirjoituskilpailu nuorille

Tyttölotta 2.0 – nuorisojärjestöjen uusi aika
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joukossa on muitakin kuin naispuolisia 
tai naiseksi itsensä kokevia henkilöitä. 
Myös asepalvelukseen suhtautuminen 
on muuttunut viime vuosina eikä siihen 
osallistuminen ole nykynuorten näkökul-
masta enää ”miehen mitta” tai ainut tapa 
osoittaa kiinnostusta maansa puolustuk-
seen. Nimen vaihtaminen ja toiminnan 
sukupuolineutraalius madaltaisi poikien 
kynnystä kouluttautua puolustamaan 
maataan muuten, kuin asepalvelukseen 
osallistumalla: nykyaikaisen nuorisojär-
jestön kautta.

Nuorisojärjestön toiminta tarjoaisi 
nuorille yhteisöllisyyden tunnetta ja hyö-
dyllisten taitojen opettelua kriisitilannetta 
varten. Alkuperäisen tyttölottajärjestön 
toimintaan kuuluivat muun muassa hiih-
to, retkeily ja suunnistus, jotka olisivat 
tärkeitä vielä tänäkin päivänä – niitä 
taitoja kun ei kukaan pääse viemään 
pois. Niin mahtavia kun älypuhelimen 
GPS-sovellukset, itseohjaavat autot ja 
kaikkitietävä Google ovatkin, niiden 
toimivuuteen ei kriisitilanteen sattuessa 
ole syytä luottaa sataprosenttisesti. Teknii-
kan ihmeiden hyödyntäminen helpottaisi 
toki monia asioita, joiden toteuttaminen 
saattoi ennen aiheuttaa päänvaivaa. Nuo-
risojärjestöjen toimintaan voitaisiinkin 
lisätä esimerkiksi viestinnän koulutusta 
nykyajan teknologiaa hyödyntäen, sillä 
kriisitilanteessa toimiva tiedonkulku on 
tärkeää ja nuoria on helppo kouluttaa 
käyttämään teknologian taitojaan myös 
kriisitilannetta varten. Uskon, että mah-
dollisuudet käyttää teknologiaa nähdään 
kunnolla vasta tositilanteessa. Se on 
kuitenkin varmaa, ettei googlaamalla 
sotia voiteta. Suunnistustaidot, kompassin 
käyttö ja selviytyminen luonnon helmassa 
ovat asioita, joita myös nykyajan nuo-
risojärjestön jäsenen olisi hyvä hallita 
kriisitilanteessa.

Yhteisöllisyys ja sosiaaliset taidot 
ovat sosiaalisen median, tietokonei-
den ja pelien valtaamassa maailmassa 
vaaravyöhykkeellä. Vaikka tekoälyä ja 
”somettamista” ei päästä enää pakoon, 
nuorisojärjestöt olisivat mahdollisuus 
lisätä hyödyllistä ajanviettoa nuorten kes-
ken muuten, kuin internetin välityksellä. 
Alkuperäiset tyttölottajärjestöt tarjosivat 
jäsenilleen mahdollisuuden kokoontua 
esimerkiksi ompelu- ja luentoilloille sekä 
istua kahvittelemaan muiden jäsenten 
kanssa. Tavoitteellinen ja hyödyllinen 
yhdessä tekeminen olisi varmasti myös 
modernille nuorisojärjestölle mieluisa 
tapa viettää aikaa. Vaikka ompeluilto-
jen suosio ei välttämättä olisi enää tänä 
päivänä huipussaan, muuta tekemistä 
kyllä piisaa. Teknologian hyödyntäminen 

nuorisojärjestöjen tapaamisissa voisi toi-
mia houkuttimena nuorelle, joka viettää 
mielellään aikaa esimerkiksi konsolipe-
lien parissa. Nuoret voisivat kokoon-
tua erilaisten konsolipeliturnausten tai 
muiden viihdyttävien ajanviettotapojen, 
kuten urheilukilpailujen, ruuanlaiton 
tai nyyttikestien merkeissä. Mahdolli-
suus päästä mieluisan tekemisen pariin 
yhdessä järjestökavereiden kanssa olisi 
monelle nuorelle syy lähteä tapaamaan 
ystäviä kasvotusten. Tiimityöskentelyn ja 
muiden sosiaalisten taitojen ylläpitämi-
nen on tärkeää, sillä kriisitilanteessa on 
tärkeää puhaltaa yhteen hiileen muiden 
kanssa. Nuorisojärjestön jäsenten väli-
nen yhteisöllisyys ja tunne siitä, että on 
löytänyt paikkansa, on koko toiminnan 
onnistumisen kulmakivi.

Modernien nuorisojärjestöjen kas-
vateista koulittaisiin sitkeitä ja osaavia 

kansalaisia, jotka voisivat koulutuksen 
jälkeen hakea Lotta Svärd -yhdistyk-
seen tai mahdollisesti sen uudistettuun 
versioon, josta voisikin laatia aivan 
oman esseensä. Kuten perinteiset Lotta 
Svärdin jäsenet, myös nykyajan Lotat 
voisivat hoitaa esimerkiksi muonitusta 
ja lääkintää kriisitilanteen sattuessa. 
Tätä toimintaa varten nuorisojärjestön 
antama koulutus olisi kullan arvoista. 
Vaikka menneiden sotavuosien aikana 
rintamalla taistelleiden miesten työpanos 
on ollut kiistatta arvokasta ja kunnioitet-
tavaa, ovat myös tyttölottajärjestöjen ja 
niiden kouluttamien Lottien taidot tuoneet 
100-vuotiaan Suomen historiaan oman, 
korvaamattoman tukensa, joka muistetaan 
varmasti vielä pitkään.

Eläköön Lotat, eläköön Suomi!

Helmi Wiikeri

Espoon Sotaveteraanit ry:n
viihdekonsertti

Silmin sinivalkoisin 
 Espoon kulttuurikeskus Tapiola-sali 
 keskiviikkona 28.2.2018 klo 19.00

Liput 25€

Myynti: Ticketmaster puh. 0600 10 800 (1,98€/min+pvm)
Espoon Sotaveteraanit ry:n toimisto  

Ukonvaaja 4, 02130 Espoo, puh. (09) 452 5721
Avoinna; maanantai – torstai klo 9.00 – 14.00  

espoon.sotaveteraanit@luukku.com 
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Talvisota jätti jokaisen - yhtä hyvin 
vanhan kuin nuorenkin - mieleen kat-
keruuden ja vihan Neuvostoliittoa koh-
taan sen vallatessa ja ottaessa Karjalan 
Suomelta ylivoimallaan. Kun kesällä 
1941 oli Suomella mahdollisuus vallata 
takaisin menettämänsä alueet Saksan 
aloitettua sodan Neuvostoliittoa vastaan, 
niin tuntui myös nuoren miehen mielessä, 
että voisinko olla mukana auttamassa 
Suomen armeijaa. Täytettyäni 16 vuotta 
olin liittynyt Suojeluskuntaan koululais-
komppaniaan numero 10. Siellä olin 
harjoituksissa saanut jonkinlaista sulkeis- 
ja kiväärikoulutusta ja toki siellä myös 
oli opetettu kurinalaisuutta - käskyjä oli 
toteltava. Minä halusin hakeutua vapaa-
ehtoisena panssarikoulutuskeskukseen. 
Asiasta käytiin kotona monta keskustelua. 

Isä oli myöntyväinen ja äiti pani vastaan. 
Lopulta kuitenkin äitikin suostui ja niin 
sain mahdollisuuden lähteä armeijaan 
vapaaehtoisena. 

Ensimmäinen sotaretkeni 

Panssarikoulutuskeskus sijaitsi Hä-
meenlinnassa Poltinahon kasarmeissa, 
jotka olivat vanhoja venäläisten ai-
kaisia yksikerroksisia puurakennuksia. 
Panssarikomppania oli vahvuudeltaan 
hyvin pieni, koska sinne oli tullut 1921 
syntyneiden jälkijoukko. Meitä koulu-
tettiin erilaisiin panssarivaunumiehistön 
tehtäviin: ajajaksi, ampujaksi, lataajaksi 
tai vaununjohtajaksi. Oma koulutukseni 
oli lähinnä ampujan. Usein päivän ohjel-
maan kuului, että ajoimme Vickers T 26 

-panssarivaunulla n. 7-8 km Parolaan, 
jossa tehtiin maastoajo- ja ampumahar-
joituksia. 

Sodan edistyessä tarvittiin kaikki 
käytössä olevat panssarivaunut rintama-
joukkoihin. Niinpä syyskuussa 1941 lähe-
tettiin kaksi Vickers T 26 -panssarivaunua 
täydennyksenä rintamajoukkoihin ja näin 
minäkin lähdin rintamajoukkoja kohti. 
Vaunut ajettiin tavaravaunujen päälle ja 
me kymmenkunta miestä härkävaunuun. 
Päätepisteessä vaunut otettiin alas - ase-
maa en muista - ja matka jatkui panssari-
vaunulla kohti rintamajoukkoja.

Lähestyessämme rintamaa näimme 
taistelun jälkiä, palaneita ajoneuvo-
ja, jonkin tuhotun panssarivaununkin, 
sairaankuljetusautoja, jotka toivat haa-
voittuneita. Näkymät järkyttivät nuoren 
pojan mieltä ja vakavoittivat. Lähempänä 
taistelevia joukkoja näimme ensimmäiset 
kaatuneet. Syyskuun lopulla olimme 
parin päivän ajan kuulleet taistelujen 
ääniä. Kyseessä oli silloisen Petroskoin, 
sittemmin Äänislinnan valtaus 1.10.1941. 
Me emme joutuneet taisteluun, mutta 
saavuimme Petroskoihin 1.10.1941 heti 
sen tultua vallatuksi ja ilmoittauduimme 
panssaripataljoonan esikunnassa. 

Ensimmäinen tehtäväni oli esikunnan 
ulkopuolella vartiotehtävä, konepistooli 
roikkuen poikittain rinnalla. En koskaan 
ollut konepistoolilla ampunut, joten se 
tuntui vähän oudolle. Siinä seisoessani 
tuli sitten vastaan konepistooli vyöllä 
roikkuen armeijan vänrikki Pekka Su-
honen. Hän ihmetteli, mitä minä nuori 
poika, jolla sotilaslakki pysyi päässä 
korvien varassa, teen täällä Petroskoissa. 
Seuraavana päivänä täydennysjoukko 
hajotettiin kolmeen eri komppaniaan. 
Jouduin muistaakseni kolmanteen komp-
paniaan. Komppania oli majoittuneena 
Äänisen rannalla olevaan kerrostaloon.  

Monta päivää en ehtinyt olla Petros-
koissa, kun tiedotettiin Mannerheimin 
päiväkäskystä, jolla kaikki alle 18-vuo-
tiaat pitää kotiuttaa. Olin vartiossa, kun 
päiväkäsky luettiin komppanian tiedotus-
tilaisuudessa, enkä reagoinut ”moiseen 
huhupuheeseen”, eikä monikaan tiennyt, 
että olin alle 18-vuotias. Samoihin ai-
koihin saapuneen postin mukana sain 
myös isältä kirjeen, jossa hän mainitsi 
tästä päiväkäskystä ja kertoi, että koulut 
ovat alkaneet ja kehotti minua tulemaan 
nopeasti kotiin voidakseni jatkaa Tam-

Pentti Sauro

Minun sotani

Kirjoittaja T-26 -panssarin edessä vuonna 1942.
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pereen kauppaopiston kauppakoulun 
toista luokkaa. Seuraavana päivänä läh-
tivät ensimmäiset lomalaiset kuorma-
autokuljetuksena Petroskoista Jessoilan 
asemalle, jonne junat nyt tulivat ja niin 
lähdin 10.10.1941 kohti siviiliä.   

Aika sotien välissä 

Aloitin kauppakoulun - tosin muu-
tamia päiviä myöhemmin kuin koulu 
oli alkanut. Oli outoa kaiken kokemani 
jälkeen istua koululuokassa ja kuunnella 
opetusta. Koulu meni niin kuin meni, ei 
mitenkään loistavasti, mutta kuitenkin 
sain päästötodistuksen keväällä 1942. 
Koko ajan mietin, lähdenkö täytettyäni 
18 vuotta uudelleen vapaaehtoisena 
armeijaan. Päätin lähteä, koska halusin 
päästä samaan joukko-osastoon, jossa 
olin ollut aikaisemmin. Astuin palveluk-

seen 1.9.1942. Panssarikoulutuskeskus 
oli silloin jo siirretty Hämeenlinnasta 
Varkauteen. 

Toinen sotaretkeni alkaa 

Tulin Varkauteen vapaaehtoisena ja 
jouduin 1923 syntyneiden joukkoon. 
Kuri oli melko ankaraa. Minut siirrettiin 
5.11.1942 Varkauden keskustassa ole-
vaan esikuntaan. Toimin siellä lähettinä 
ja kirjurina. Liekö kauppakoulupohja 
ollut tämän siirron perustana? Olo tie-
tysti helpottui suuresti, ei ollut mitään 
höykytystä. 

Vähitellen ajatuksiini tuli kuitenkin 
halu päästä Varkaudesta rintamajouk-
koihin. Käytin tilaisuutta hyväkseni, 
kun 1923 syntynyt ikäluokka siirrettiin 
22.2.1943 Äänislinnaan rintamajoukkoi-
hin. Puhuin asiasta esikuntapäällikkö, 

kapteeni Vikkulalle hakiessani häneltä 
allekirjoitusta klubilta. Hän kyllä todisteli, 
että täälläkin olisi mukava olla, mutta 
suostui kuitenkin pyyntööni. Niin siirryin 
rintamajoukkoihin. 

Minä jouduin kuudenteen komppani-
aan, jossa oli suurimmat panssarivaunut, 
ns. raskas komppania. Komppanian 
päällikkönä oli silloin kapteeni Albert 
Räsänen, sinänsä sotahommiin iäkäs 
mies, koska oli syntynyt 3.11.1895. Hänet 
oli palkittu 19.11.1941 Mannerheim-
ristillä nro 40.

Komppania oli majoitettuna ns. Ukon 
kasarmeihin, jotka olivat valtaisia tiilestä 
rakennettuja kolmikerroksisia taloja. 
Jokaisessa kerroksessa oli kolme tai 
neljä huonetta aliupseereille ja käytävän 
toisella puolella jonkinlaiset saniteettiti-
lat. Vielä oli iso sali, jossa nukkui noin 
100 miestä kerrossängyissä. Ruokailu 
tapahtui erillisessä ruokailurakennuksessa 
kasarmialueen toisella puolella. 

Petroskoissa meitä koulutettiin edel-
leen kovasti. Oli ampumaharjoituksia, 
panssarivaunun hyökkäysharjoituksia, 
joita suoritettiin lentokentän tuntumas-
sa. Joskus meitä vietiin tukkimetsään 
kaatamaan puita ja lastaamaan niitä 
junavaunuihin. Syksyllä meidät vietiin 
autoilla puolukoita poimimaan. Eräällä 
toisella retkellä löysin komeita puolukoita 
ja astiani täyttyi nopeasti. Sitten huomasin 
puolukkavarpujen keskellä sotilaan luu-
rangon. En niitä puolukoita syönyt.

Komennuksia 
rintamapalveluksen aikana

Mieleenpainuva komennus oli kolmen 
vaunun matka Taavettiin. Tehtävänämme 
oli kokeilla miten panssarivaunut ylittä-
vät Salpalinjaan asetetut kiviesteet. Ne 
oli kaivettu maahan puolentoista metrin 
syvyyteen ja maanpinnan yläpuolella oli 
kiveä metrin korkeudelta. Tällä matkalla 
onnistuin ottamaan Mannerheimin seu-
rueesta muutamia valokuvia. Marsalkka 
Mannerheim puhutteli sen vaunun ajajaa 
- kersantti Lauri A. Heinoa - joka oli ol-
lut hyökkäysvaiheen aikana kärjessä, ja 
ilmeisesti tämän haastattelun tuloksena 
pari kuukautta myöhemmin 21.11.1943 
kersantti Heino nimitettiin Mannerheim-
ristin ritariksi numerolla 123. 

Elokuun 23. päivänä 1943 minut 
komennettiin reservialiupseerikouluun, 
joka kesti noin kolme kuukautta. Helmi-
kuussa 1944 siirrettiin silloinen kolmas 
komppania, jossa nyt olin ja jonka vau-

Raskas venäläinen sotasaalispanssarivaunu T-28, Sauro äärimmäi-
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nukalusto oli venäläisiä T -34 ”Sotka” 
-vaunuja Lappeenrantaan. Siellä meidät 
majoitettiin Armilan kansakouluun, joka 
oli melko lähellä Lappeenrannan silloista 
rautatieasemaa. Panssarivaunut sijoitet-
tiin Lappeenrannassa olevaan ratsuväen 
maneesiin. 

Toukokuun alkupuolella 1944 sain 
yllättäen kutsun tulla toimistoon. Siel-
lä komppaniamme päällikkö, kapteeni 
Mikkola ilmoitti lähettävänsä minut 
ja vaunumiehistöni Tampereelle, jossa 
vaunu peruskorjataan Lokomolla. Niin 
meidät laitettiin junaan vaunuinemme ja 

matka kohti Tamperetta alkoi. Kotona 
hämmästyivät, kun kuulivat, minkälaisen 
komennuksen olin saanut. Minä asuin 
kotona, muu vaunumiehistö matkusta-
jakodissa ja Lokomolle menimme joka 
päivä työhön kello seitsemäksi. 

Uudelleen rintamajoukkoihin 

Venäläisten aloittaessa Kannaksen 
suurhyökkäyksen kesäkuun alussa 1944 
ihmettelimme ja koko ajan odotimme, 
milloin meidät komennetaan rintamajouk-
koihin. Lokomolle oli tullut jo muitakin 
vaunuja ja meitä panssarimiehiä oli Tam-
pereella runsaat 20. Todennäköisesti so-

dan alkukaaoksessa meidät oli unohdettu 
tai käskyt eivät kulkeneet - en tiedä mikä 
oli - mutta olomme Tampereella jatkui 
koko kesäkuun ja vielä heinäkuullekin 
Tämän jälkeen meille tuli äkkilähtö rin-
tamajoukkoihin. Komppaniamme olivat 
majoittuneet Ensoon. Pahin Kannaksella 
oli kuitenkin ohi. Kannaksen sodan mels-
keessä kaatui komppaniamme päällikkö, 
kapteeni Mikkola. 

Heinäkuun loppupuolella komppania-
mme lastattiin junaan ja meidät siirrettiin 
Laatokan koillispuolelle Nietjärven tun-
tumaan. Majoituimme maastoon odotta-
maan tulevia tapahtumia. Odottamista 
jatkui 2-3 viikkoa. Kalastelimme, poi-
mimme marjoja ja vietimme ihanaa kesää. 
Elokuun puolivälin paikkeilla tuli käsky 
varustautua lähtemään hyökkäykseen, 
jossa tarkoituksena oli oikaista rintamalin-
jaa. Ajoimme iltayöstä hyökkäysasemiin, 
missä odotimme lähtökäskyä. 

Kello 5 aamulla voimakas tykistöpat-
teristo takanamme ampui keskityksen 
vihollisen puolelle, minkä jälkeen vau-
numme starttasivat ja lähtivät etenemään 
suomalaisten pioneerien miinoista pur-
kamaa käytävää pitkin rintamalinjojen 
välissä. Oli vielä pimeä. Vaunujen edellä 
käytävää kulki yksi vapaaehtoinen pans-
sarimies selässään taskulamppu, jossa oli 
punainen valo. Eksyikö hän sivummalta 
miinoista puretulta käytävältä vai olivat-
ko pioneerimme olleet huolimattomia, 
joka tapauksessa johtovaunumme ajoi 
panssarivaunumiinaan ja meidän ete-
nemisemme pysähtyi siihen. Olin itse 
toisena olevassa vaunussa ampujana ja 
näimme edessä olevan vaunun. Miinaan 
ajaneen vaunun ja koko joukkueemme 
johtajalta, luutnantti Pekka Niittylältä 
meni sormia poikki, kun vaunun luukku 
paukahti kiinni miinan räjähdyksestä. 
Samoin ajajan olkapää vaurioitui. Saimme 
tiedon, että hyökkäys keskeytetään ja 
meidän vaunumme tehtävänä oli kytkeä 
vetovaijerit kiinni omaan vaunuumme 
vetääksemme miinaan ajaneen vaunun 
takaisin oman rintamalinjamme taakse 
samaa miinoittamatonta käytävää pitkin, 
jota olimme tulleetkin. 

Syyskuun alussa tuli tieto, että Venäjän 
ja Suomen välille on solmittu aselepo. 
Meidän komppaniamme sai käskyn 
siirtyä Leppäsyrjän rautatieasemalle, 
jossa vaunut lastattiin ja juna lähti kohti 
Oulua Lapin sotaan. 

Lapin sota 

En muista, kestikö matka Ouluun 
vuorokauden vai kaksi. Oulussa purettiin 

Mannerheim tutustumassa panssariestekokeiluihin Taavetissa 1943. 
Jutussa mainittu T-34:n ajaja ja Mannerheim-ristin ritari Lauri Heino 
on kuvassa toinen vasemmalta panssarivaunupäähine päässään ja 
kasvot kohti Mannerheimia.
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panssarivaunut yksitellen maasillalle, joka 
oli kuljetusalustan tasossa. Matka jatkui 
Oulun laitamilla olleeseen, saksalaisten 
rakentamaan parakkikylään, jota nimi-
tettiin Pikku-Berliiniksi ja jonne meidät 
majoitettiin. Saimme olla siellä 2-3 päi-
vää, kun tuli käsky lähteä eteenpäin. 

Räjäytettyjä siltoja ja teitä 

Seuraava este oli Kiiminkijoki, jonka 
laitamilla etsimme ylitysmahdollisuutta 
pitkän aikaa, kunnes eräs paikkakun-
talainen vanhempi mies kertoi paikan, 
josta pääsi kahlaamalla yli. Sen paikan 
vastarannalla oli ikävä kyllä hyvin jyrkkä 
törmä ja epäilimme, pystyvätkö vaunut 
nousemaan siitä. Joen ylitys onnistui, 
veden syvyys oli enimmillään ehkä 
noin metri. 

Matka jatkui kohti Pudasjärveä. Mars-
sivauhti oli aluksi melko hyvä. Saksalaiset 
vetäytyivät ja suomalaiset tulivat perässä 
tulittaen. Venäläisten valvontakomissio 
pakotti suomalaiset todelliseen sotaan 
ja ajamaan saksalaisia pois kovemmalla 
vauhdilla. Sota siis alkoi ja sitä seurasi 
se, että saksalaiset räjäyttivät kaikki sil-
lat, usein myös tien esimerkiksi soiden 
kohdalla sellaisiksi, että emme päässeet 
eteenpäin. Matkantekomme hidastui ja 
vaikeutui. Saksalaiset olivat erittäin tai-
tavia miinoittajia. Saimme usein odottaa 
vuorokausikaupalla, kunnes silta saatiin 
sellaiseen kuntoon, että panssarivaunu 
saattoi ylittää joen. 

Jouduimme auttamaan usein sillanra-
kentajapioneereja kaatamalla heille puita 
tai purkamalla hirsilatoja ja kuljettaen 
heille hirsiä siltojen korjaukseen vaunujen 

päällä. Jos taas tie oli katkaistu räjäyttä-
mällä, yritimme kiertää sitä metsän kautta 
saatuamme tietää pioneereilta mahdolliset 
miinat. Välillä räjähti vaunujen tela-
ketjujen alla ns. penaalimiinoja. Matka 
Pudasjärvelle kesti näistä hankaluuksista 
johtuen monia päiviä. 

Pudasjärveltä Ranualle ja 
Rovaniemelle 

Pudasjärveltä jatkettiin kohti Ranuaa. 
Varsinaisiin taistelukosketuksiin saksa-
laisten kanssa emme joutuneet, koska 
tiet ja sillat olivat aina poikki. Myös 
Ranuan keskustassa ollut melko pitkä 
silta oli tietenkin räjäytetty. Pioneerit 
olivat sitä korjaamassa ja meidät laitet-
tiin kaatamaan Ranuan kirkon ympärillä 
olevasta hienosta mäntymetsiköstä tuk-
keja. Uitimme ne veneillä pioneerien 
lähettyville rakennusmateriaaliksi. Kävi 
sääliksi hieno metsikkö. 

Seuraava kohde oli Rovaniemi. Mat-
kalla sinne erään aukean laidassa tie 
oli jälleen katkaistu. Oma vaununi oli 
silloin kärkivaununa. Vaunun päällä oli 
komppanian päällikkö, kapteeni Folke 
Torp. Vaunun pysähtyessä Torp hyppäsi 
maantielle kysymään paikalla olleilta 
pioneereilta, voidaanko tämä räjäytys-
kuoppa kiertää oikealta puolelta. Pio-
neerit ilmoittivat vasta tarkastaneensa, 
että raskaampia miinoja ei ole ja niin 
kapteenimme hyppäsi maantienojan yli 
vastakkaiselle penkalle. Hän osui penaa-
limiinaan, joka mursi hänen jalkansa. 
Komppanian jälkijoukoissa oli lääkäri, 
joka antoi kapteenillemme ensiavun. 
Ihmeellistä on, että kyseinen lääkäri oli 
tamperelainen ja toimi sodan jälkeen 
perheemme lääkärinä. 

Jossain matkalla saimme tulikoske-
tuksen saksalaisiin niin, että olimme joen 
etelärannalla ja ammuimme pohjois-
rannalla olleita saksalaisten pesäkkeitä. 
Tässä tulitaistelussa tuli erään vaunumme 
eteen maahan saksalaisten kranaatti, 
joka räjähtäessään teki suuren lommon 
vaunun tykin putkeen ja pieni sirpale tuli 
avoimen luukun kautta ajajan polveen. 
Hänen sotareissunsa päättyi tähän.  

Seuraava aamu valkeni kirkkaaseen 
auringonpaisteeseen, oli satanut jonkin 
verran lunta, maa oli valkoinen. Yhtäkkiä 
kuulimme lentokoneen ääntä ja näimme 
korkealla taivaalla olevat kaksi saksa-
laisten Stuka-syöksypommittajaa, jotka 
syöksyivät - onneksi ei meitä kohti - vaan  
suon sinne laitaan, josta olimme illalla 

Lauri Heino (oik.) tovereineen panssariestekokeissa Taavetissa vau-
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siirtyneet pois ja jonne yön aikana oli 
majoittunut suomalainen tykistö hevo-
sineen ja muine vetolaitteineen. Siellä 
tuli pahaa jälkeä.

Saavuimme Rovaniemen tuntumaan 
syyskuun loppupuolella ja näimme Ou-
nasjoen toiselta puolelta, kuinka Rovanie-
men kauppala paloi. Matkamme pysähtyi 
Rovaniemelle Ounasvaaran juurelle. 
Sinne majoituimme useaksi päiväksi, 
koska kaikki sillat olivat poikki. Kemijoen 
pitkä rautatiesilta oli räjäytetty. Ei ollut 
mitään mahdollisuutta päästä eteenpäin 
ennen kuin pioneerit olivat pystyneet 
hankkimaan riittävän kestävän lauttayh-
teyden, jolla yksi vaunu kerrallaan ylitti 
leveän Ounasjoen. 

Sodankylää kohti 

Kun komppania oli ylittänyt Ounasjo-
en, matka jatkui kohti Sodankylää. Mer-
kittävä pysähdys tapahtui Yli-Nampassa. 
Ihme kyllä maalaistalo ulkorakennuksi-
neen oli säilynyt ehjänä. Majoituimme 
sinne. Täällä ollessamme tuli tieto, että 
ennen vuotta 1924 syntyneet mukaan 
lukien 1924 syntyneet panssarimiehet, 
paitsi aliupseerit - kotiutetaan siviiliin. 
Minä jouduin siis jäämään, alikersantti 
kun olin. 

Oli huvittavaa, että tässä kaaoksessa 
minut komennettiin vastaanottamaan 
vaatevarastot, ikään kuin he olisivat 
tienneet, että minusta tulee tekstiilimies. 
Vieläkin kaduttaa, että en röyhkeämmin 
käyttänyt tilaisuutta hyväkseni ja huoleh-
tinut siitä, että oma vaunumiehistö olisi 

saanut paremmat kamppeet. 
Kun tämä ruljanssi oli ohi, matka 

jatkui nuorten miesten voimin Sodanky-
lää kohti. Eteneminen oli edelleen aika 
vaivalloista, vaikka rintamalinjat olivat jo 
kaukana edessäpäin. Noin 20 kilometriä 
ennen Sodankylää oman panssarivaununi 
vaihteistoon tuli vika, joka pakotti mei-
dät pysähtymään. Vikaa tutkiessamme 
saavutti jäljessä tuleva vaunu meidät. 
Vaunun johtaja Leevi Tuhkalainen pyysi 
minut menemään hänen vaununsa eteen 
näyttämään käsimerkein, kun he ohittavat 
vaunumme. Kieltäydyin ja sanoin, että 
tämän vaunun korjaus kestää vain muu-
taman minuutin ja pyysin odottamaan. 
Hän ei malttanut odottaa, vaan tuli vaunun 
tornista ulos ja meni itse opastamaan. 
Kun hänen vaununsa oli ohittamassa 
meidän vaunuamme, räjähti vasemman 
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telaketjun etuosan alla saksalaisten aset-
tama panssarivaunumiina. Räjähdys ja 
ilman paineaalto oli niin kova, että me 
kolme miestä lensimme nurin tien pos-
keen ja korvat olivat lukossa. Kun tästä 
selvisimme pystyyn, näimme kyseisen 
vaununjohtajan saaneen ison sirpaleen 
päähänsä. Kuolema oli seurannut heti.  

Minun vaununi määrättiin jäämään 
miinaan ajaneen vaunun kanssa lähi-
metsikköön odottamaan korjausmiehiä. 
Sain myös tiedon, että minulle oli tulossa 
vaunuuni uusi tykin putki Oulusta läh-
teneen kuorma-auton lavalla. Meillä oli 

käytössä ns. englantilainen 8-10 hengen 
teltta, jonka pystytimme metsikköön vau-
nujemme viereen. Jouduimme olemaan 
tässä arviolta 10 päivää. Tänä aikana asen-
tajat korjasivat miinaan ajaneen vaunun 
ajokuntoon. Minun vaunuuni asennettiin 
uusi tykin putki. Purimme leirimme ja 
saimme käskyn siirtyä Sodankylään ja 
majoittua sinne valitsemaamme paik-
kaan. Kolmen - neljän päivän kuluttua 
saimme tiedon, että komppaniamme on 
kääntynyt kohti etelää ja liitymme heidän 
mukaansa. Oli tullut kylmä talvi ja lunta 
oli jo kymmeniä senttejä ja tätä aselajia ei 

enää voitu käyttää vielä edessä olevissa 
tilanteissa. 

Kotimatka 

Näin alkoi kotimatka marras-joulukuun 
vaihteessa samaa tietä kuin olimme poh-
joiseen tulleet. Matkan teko oli hidasta, 
päivät olivat lyhyitä, vaikka ajoimme 
myös pimeässä. Välillä oli yövyttävä 
teltoissa. Lopulta saavutimme jälleen 
Ounasjoen rannan, jonka yli vaunumme 

Sauron T-34-vaunu marraskuussa 1944.
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vietiin taas lossilla yksitellen. 
Saavuimme jouluksi Rovanie-
melle. Sain tietää, että Kemijo-
en toisella puolella, jonne oli 
jäätie, oli punainen talo, jossa 
oli puhelin. Menin sinne ja 
sain yhteyden kotiin Tampe-
reelle ja kerroin, että olemme 
tulossa kotiin päin. Toivoin, 
että he ilmoittaisivat asian 
heti mahdollisuuksien mukaan 
myös morsiamelleni Helinälle, 
koska emme olleet saaneet 
kirjeitä toisiltamme viikko-
kaupalla. Välittömästi joulun 
jälkeen matkamme jatkui kohti 
Oulua, jonne saavuimme vuo-
denvaihteeksi. Matkan varrella 
ajajamme pitäessään vaunuja 
lämpimänä myi polttoöljyä 
paikallisille asukkaille, jotka 
olivat tulleet katsomaan ko-
tejaan. Saimme näin hyvät 
rahat Uudenvuoden juhlintaan 
Hotelli Tervahovissa. 

Uudenvuoden jälkeen vau-
nut lastattiin jälleen junaan ja 
matka alkoi kohti Parolaa, jossa 
vaunut purettiin pois junasta ja 
meidän Lapin sotamme päät-

tyi. Toivoimme tietysti, että 
meidät kotiutettaisiin nopeasti. 
Mutta miten ollakaan, meidän 
piti vielä Parolassa koulutta 
uutta, palvelukseen astunutta 
ikäluokkaa kahden kuukauden 
ajan tammi- helmikuun 1945. 
Oli kuitenkin helpottavaa, että 
pääsimme aina silloin tällöin 
pidennetylle viikonloppulo-
malle ja olot olivat sentään 
melko siedettävät. 

Iltaisin aliupseerituvassa, 
kun tanssimusiikki soi radios-
sa, paremmat tanssijat opetti-
vat minut tanssimaan valssia. 
Olinhan nuori sulhasmies ja 
edessä olivat häät. Maaliskuun 
3. päivänä 1945 koitti vihdoin 
se hetki, että saimme tiedon 
kotiin pääsystä. Helinä oli 
tammikuun alussa muuttanut 
Helsingistä Tampereelle ja saa-
nut sieltä työpaikan. Paluu 
siviiliin alkoi.
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KIITOKSIA VETERAANIT

Henki-Fennia
Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

Arkkitehtitoimito Arknova Oy
Arkadiankatu 21 A 5, 00100 Helsinki

P. 09 406 200

Mikromafi a
Kalevankatu 42,00180 Helsinki

Puh. 010 8326 486
www.mikromafi a.fi 

Herttoniemen Seurakunta

Suomen Jääkärimuseo
Uudistettu esteetön näyttely!

P. 040 1484 420
www.kauhava.fi /jaakarimuseo

E. M. Pekkinen Oy
Puh. 09 849 4070

www.empekkinen.fi 

TUTKITUSTI TULOKSELLISTA 
VETERAANIKUNTOUTUSTA 
KOTIIN

Ikäihmisten ja muistisairaiden kuntoutukseen 
erikoistuneet fysioterapeuttimme  
kuntouttavat kotona, hoivakodeissa ja  
toimipisteissämme.

Tilaa fysioterapeutti kotiin:

09 392 2302 Tilaa meiltä  
lonkkahousut, 

tukisukat ja 
Ortobio-
kengät!

info@fysiogeriatria.fi
kotikuntoutus.fi
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Vänrikki 

Mielosen 
probleema

PÄHKINÖIDEN
RATKAISUA

Joulukiireet ovat ohitse ja istun mukavasti 
nojatuolissa, jalat nostettuna pienen rahin 
päälle ja siemailen höyryävää teetä. Vanhoja 
valokuvia katsellessani osuu käsiini kuva 
Helsingin suurpommitusten jäljiltä kesältä 
1944. Itse en saa mieleeni, mistä kuva on. 
Hyvät veteraanisisaret ja -veljet. Samalla 
kun toivotan Hyvää Uutta Vuotta 2018, niin 
toivon, että ratkaisette probleeman ja kerrotte, 
mikä rakennus on kyseessä.

Vastaukset
Lähetä ratkaisusi tämän numeron tehtäviin 
piirin toimistoon 24.4. mennessä osoitteella 
Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri, Man-
nerheimintie 93 A, 00270 Helsinki. Arvomme 
oikein vastanneiden kesken lahjakortit.

Voittajat
Onnetar suosi lehdessä 4/2017 olleiden pähki-
nöiden osalta; Sudokussa Markus Ollonqvist,  
Mielosen osalta ei tullut oikeita vastauksia 
yhtään. Kuva oli Ranskan suurlähetystöstä 
Itäiseltä Puistotieltä.
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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.  , facebook.com/hssvp

* Ilmoitusmyynti:
 T:mi Veli Matti Wilska
 puh. 040 735 7531

* Sivunvalmistus:
 Kirkkonummen Sanomat Oy

* Paino:
 Newprint, Loimaa

Lehden ilmestyminen 2018:
nro 2 viikko 20 (aineisto 23.4. mennessä)
nro 3 viikko 37 (aineisto 20.8. mennessä)
nro 4 viikko 47 (aineisto 29.10. mennessä)

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

Arkkitehtitoimisto 
Stefan Ahlman Arkitektbyrå Oy
Kalevankatu 18,00100 Helsinki

Puh. 020 7579 911
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Yhdessä eteenpäin
Seppeleenlasku ja Muistotilaisuus 
Mannerheimin patsaalla klo 10.00

Kansallisen Veteraanipäivän  
pääjuhla Finlandia-talolla

klo 14.00  Pääjuhla, Finlandia-sali  
klo 15.30 Helsingin kaupungin vastaanotto 
  ja juhlakahvit

Ilmoittautumiset piirin toimistoon 
29.3.2018 mennessä puh. 050 4414 704

Kuva: Eetu Ahanen
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