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Sujuva arki omassa kodissa 
syntyy jokaiselle erilai-

sista asioista. Siksi Stellalla 
suunnitellaan kotihoitopal-
velut aina henkilökohtaisesti, 
myös asiak kaan puolison ja 
omaisten toiveita ja tarpeita 
kuunnellen. 

– On palkitsevaa nähdä, 
kuinka ihmiset elävät onnelli-
semmin ja iloisemmin omas-
sa kodissaan. Hoitotyössä 
parasta onkin juuri ne yhteiset 
hetket asiakkaan kanssa, ker-

too Stellan hoitotyön ammatti-
lainen Jenika Lahti. 

Kotihoidon lisäksi Stellalta 
saa helposti omaan kotiin 
sairaanhoitoa, fysioterapiaa, 
jalkahoidon, turvapuhelimen, 
rokotukset tai vaikka koti-
sairaalan, siivouspalveluita 
unohtamatta. 

– Kannattaa tilata mak-
suton suunnittelukäynti, niin 
voimme yhdessä käydä läpi, 
miten voisimme olla avuksi. 

Kotihoito onnellisesti omassa  
kodissa – parasta yhteiset hetket

 Stella on hyväksytty palvelusetelituottaja useissa  
kunnissa. Lue lisää: stella.fi/palveluseteli

Varaa maksuton suunnittelukäynti! 

010 633 8585  
tai stella.fi
Puhelun hinta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min

Kotihoito Terveyspalvelut Turvapuhelin Kotisiivous

ILMOITUS



Sankareille!
”Olemme tänään sankareiden seurassa! Vielä tänään meillä on kasvotusten 
mahdollisuus kiittää sotaveteraaneja siitä työstä, jolla he turvasivat Suomelle 
itsenäisyyden. Heidän ansiostaan saamme tänä vuonna viettää jo itsenäisen 
Suomen satayksivuotisjuhlia. Sitkeys, tulevaisuuden usko ja luovuus: näiden 
ominaisuuksien turvin veteraanisukupolvi selvisi ensin sodasta, rakensi sitten 
maan ja toimentulon uudelleen, ja jätti sen meille eheämpänä ja vauraampana 
kuin mitä se koskaan aiemmin on ollut.” Näillä sanoilla Helsingin pormestari 
Jan Vapaavuori aloitti tervehdyksensä Kansallisen Veteraanipäivän pääjuhlassa 
27. huhtikuuta Finlandia-talolla.

Sankareita on joukossamme vielä noin 13 000 ja vuoden lopulla arvioiden 
mukaan noin 11 000. Veteraaneja on joukossa vielä pitkään, samalla myös työtä 
heidän hyväksi riittää vielä vuosiksi. Veteraanien määrän väheneminen lisää 
myös työtä, jotta veteraanit tulisivat jatkossakin kohdelluksi vanhusväestön 
erityisryhmänä.  Veteraanipäivän vietolla on tässäkin asiassa tärkeä merkitys. 
Helsingin pääjuhlan ohjelmaa oli kevennetty ja nuoret oli nostettu esille. 
Veteraaneilta, nuorilta ja muulta yleisöltä saatu palaute oli kannustavaa. Nuoret 
lupasivat olla jatkossa mukana myös juhlan suunnittelussa. Lahden vuoden 2017 
pääjuhlan ympärillä käyty keskustelu ”viimeisestä veteraanipäivän juhlasta” 
pitää unohtaa. Kansallinen Veteraanipäivä pitää vakiinnuttaa koko kansan 
juhlaksi, jossa veteraanit ovat keskiössä vielä vuosia.

Sankareiden kiittämisen ohella on muistettava myös tehtävä työ veteraanien 
kotona selviytymisessä ja kuntoutuksessa. Veteraanijärjestöjen tärkeimpänä 
tavoitteena on vuosia ollut saada riittävät kotipalvelut kaikille veteraaneille. 
Tällä hetkellä veteraanit eivät ole yhdenvertaisessa asemassa, sillä asuinkunnan 
aktiivisuus vaikuttaa ratkaisevasti palveluiden saantiin. Tämän takia 
veteraanipalvelut olisi turvattava lailla. Tänä vuonna laki ei vielä toteutunut.

Lakia odotettaessa, meidän pitää vaikuttaa kuntiin, jotta nämä 
ennakkoluulottomasti kehittäisivät kotipalveluja ja hakisivat riittävästi 
lisämäärärahaa niihin. Viime vuonna mm. Turku kehitti veteraanien kotipalveluita 
ja haki rohkeasti lisämäärärahaa. Turku onnistui tavoittamaan kotipalveluillaan 
kaikki veteraanit ja tuottamaan heille tarpeita vastaavat palvelut.

Sotaveteraanilehden viimeisimmässä numerossa (2/2018) on tästä hyvä 
kirjoitus, josta voi ottaa opiksi. Siinä kaupungin ja veteraanijärjestön 
vastuuhenkilöt kertovat, miten asia hoidettiin kerralla kuntoon. Kaiken 
perustana on palvelutarpeen kartoituksen perusteella jokaiselle laadittava 
palvelusuunnitelma. Suunnitelman perusteella jokaiselle tuodaan tarvittavat 
palvelut kotiin. Tarpeen muuttuessa suunnitelma päivitetään. Toinen Turusta 
saatu ohje on, ettei veteraanipalveluita kannata hajaannuttaa.

Pääkaupunkiseudulla on motivoituneet veteraanityöntekijät. Heillä on halua 
kehittää palveluita, nyt tarvitaan vain kaupunkien ratkaiseva hyppy uuteen 
palvelumuottiin. Toukokuun loppuun mennessä on valtiokonttorille jätettävä 
lisämäärärahahakemus. Niitä odotellessa.

Hyvää kesää kaikille!

Rauno Loukkola
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Piirissä tapahtunutta

Viron 100-vuotisjuhlavuosi aloitettiin 17. helmikuuta Suomen-poikien Viron perinneyhdistyksen juhlilla. Päivän tilaisuudet 
aloitettiin seppeleenlaskulla Suomen-poikien muistomerkillä Metsäkalmistun hautausmaalla. Sotaveteraaniliiton ja Helsingin 
piirin seppeleen laskivat piirin puheenjohtaja Pertti Laatikainen, (oikealta), liiton puheenjohtaja Erkki Heikkinen ja liiton 
hallituksen jäsen Pirkko Karjalainen.

Päiväjuhlaan oli saapunut viisi Suomen-poikaa. Erkki Heikkinen palkitsi heidät Sotaveteraaniliiton ansioristeillä.



 5

Maaliskuun illanvietossa viihdytti hanuritaiteilija, huumorimies Seppo Soittila.

Floridan suomalaisalueella Suomitalon Vapauden Hinta Museossa luovutettiin 13.3.2018 Sotaveteraaniliiton kultaiset ansio-
ristit sotaveteraani Pentti Koistiselle, yhdistyksen sihteeri Mirja Silvanille ja puheenjohtaja Hans Nyholmille. Ristit luovutti 
Suomalaiset sotaveteraanit Amerikassa yhdistyksen varapuheenjohtaja Harry Manner (toinen oikealta).
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Talvisodan päättymisen muistopäivää vietettiin perinteisin menoin. Aamu aloitettiin seppeleenlaskulla Mannerheimin ratsastaja-
patsaalle. Kaija Uuksulainen edusti piiriä ja veteraaneja, Helsingin kaupunkia kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Tuuli Kousa 
ja Helsingin varuskuntaa eversti Ahti Kurvinen. Oikealla Pääkaupunkiseudun Sotaorpojen puheenjohtaja Hannu Niskanen.

Muistojuhla vietettiin Vanhassa kirkossa. Tervehdyspuheen piti puheenjohtaja Pertti Laatikainen ja musiikista vastasivat 
yhteisvoimin Kaartin Soittokunta, Viipurin Lauluveikot ja Helsingin konservatorion nuorisokuoro ”All 4 Voices”. Kuvassa 
kuoro esittää Veteraanin iltahuudon Venla Ulmalan johtamana.
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Piirin kannattajajäsen, kansanedustaja Wille Rydman isännöi piirin retkeä eduskuntaan 18. huthikuuta. Eduskuntatalon upea 
valtiosali kiinnosti. Kävimme myös istuntosalin lehtereillä seuraamassa asioiden käsittelyä

Eduskuntavierailu päätteeksi nautittiin kahvit Kokoomuksen ryhmähuoneessa.
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Kansallisen Veteraanipäivän vietto aloitettiin Marsalkka Mannerheimin ratsastajapatsaalta, kuvassa Kaartin Jääkärirykmentin 
kunniaosasto, Kaartin soittokunta ja veteraanijärjestöjen lippulinna ryhmittyneenä. Kenttäpiispa Pekka Särkiö lähetti seppe-
lepartion suorittamaan tehtäväänsä. Kuva Helsingin kaupunki /Kimmo Brandt.

Seppelepartio laski seppeleen Hietaniemessä sankariristille (katso kansikuva) ja Marsalkka Mannerheimin hautapaadelle. 
Seppelepartiossa vasemmalta Etu-Töölön lukion oppilaat Luukas Vanha-Eskola ja Nea-Marika Korhonen, kaupunginvaltuus-
ton puheenjohtaja Tuuli Kousa, eversti Ahti Kurvinen ja sotaveteraanit Juhani Pesonen ja Kaija Uuksulainen. Kuva Jarmo 
Ruhanen.

Kansallinen Veteraanipäivä 27.4.Kansallinen Veteraanipäivä 27.4.
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Yhteensä 41 Suomen valkoisen Ruusun I luokan mitalilla palkittua helsinkiläistä sotaveteraania sai mitalin rintaansa ennen 
Veteraanipäivän pääjuhlan alkua. Kuvassa Tasavallan presidentti Sauli Niinistö, pormestari Jan Vapaavuori ja puolustusvoimain 
komentaja kenraali Jarmo Lindberg onnittelemassa palkittuja. Kuva Helsingin kaupunki /Kimmo Brandt.

Mitalien kiinnityksen ja Tasavallan presidentti Niinistön tervehdyksen jälkeen kohotettiin vielä maljat palkituille. Kuva Markku 
Seppä.

Kansallinen Veteraanipäivä 27.4.Kansallinen Veteraanipäivä 27.4.
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Lähes 1300 henkeä oli saapunut veteraanipäivän pääjuhlaan Finlandia-talolle. Kuva Helsingin kaupunki /Kimmo Brandt.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kunnioitti läsnäolollaan juhlaa. Kuva Markku Seppä

Kansallinen Veteraanipäivä 27.4.Kansallinen Veteraanipäivä 27.4.
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Sibelius-lukion kamarikuoro ja Finlandia. Kuva Helsingin kaupunki /Kimmo Brandt.

Itä-Helsingin Musiikkiopiston Wild Cats -lauluryhmän  ja Kaartin Soittokunnan sodan ajan potpuri sai useamman silmäparin 
kostumaan. Kuva Helsingin kaupunki /Kimmo Brandt.

Kansallinen Veteraanipäivä 27.4.Kansallinen Veteraanipäivä 27.4.



12 

Veteraanien tervehdyksen esitti 92-vuotias jatkosodan veteraani Pentti Heinonen. 
Kuva Helsingin kaupunki /Kimmo Brandt.

”Olen Pentti Heinonen, 92-vuotias Helsin-
gissä syntynyt jatkosodan veteraani. Olin 
Helsingin ilmapuolustuksessa. Täytin 18 
vuotta tammikuussa 1944. Helmikuussa 
menin armeijaan ja koulutuksen jälkeen 
toimin sodan loppuun saakka raskaan 
ilmatorjuntatykin lataajana Santahaminan 
pohjoispuolella. Talvisota, jatkosota ja 
Lapin sota kaikkine seurauksineen olivat 
suomalaisille hirveä kokemus. Kuitenkin 
säilytimme itsenäisyyden. Sodan päätyt-
tyä olemme eläneet 73 rauhan vuotta. 
Olemme saaneet kehittää maatamme niin, 
että se kelpaa esimerkiksi jo muullekin 
maailmalle. Osaamme olla kiitollisia 
näistä rauhan vuosista. Hyvät kuulijat, 
Ensi vuoden valtakunnallinen pääjuhla 
järjestetään Kuopiossa”.

”Minä olen Katie Hanwell, toisen vuo-
den opiskelija Etu-Töölön lukiosta. On 
kunnia tavata teitä veteraaneja ja kiittää 
teitä henkilökohtaisesti. Tänään Vete-
raanipäivänä me haluamme muistaa 
erityisesti sotiemme veteraaneja, teitä, 
jotka olette oman henkenne uhalla puo-
lustaneet maamme itsenäisyyttä. Ilman 
teidän rohkeuttanne ja yhdessä työs-
kentelemisen taitoanne, emme eläisi yli 
100-vuotiaassa itsenäisessä Suomessa. 
Te veteraanit, jos ketkään, ymmärrätte, 
miten tärkeitä ovat vapaus, itsenäisyys 
ja rauha. Meille ne ovat itsestään selviä 
asioita, mutta te olette taistelleet niiden 
puolesta. Kiitos siitä, että te olitte valmiita 
uhraamaan oman elämänne, jotta meillä 
olisi hyvä elää. Tätä teidän perintöänne 
ei tule unohtaa, sitä pitää kunnioittaa ja 
vaalia. Kiitos”.

Nuorten tervehdyksen toi Etu-Töölön lukion oppilas Katie Hanwell. Kuva Helsingin 
kaupunki /Kimmo Brandt.

Kansallinen Veteraanipäivä 27.4.Kansallinen Veteraanipäivä 27.4.
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Pääjuhlan jälkeen nautittiin tyytyväisenä juhlakahvit. Kuva Helsingin kaupunki /Kimmo Brandt.

Veteraaneja oli auttamassa Etu-Töölön lukion oppilaita ja Kaartin Jääkärirykmentin varusmiehiä. Veteraanit esittävät lämpimän 
kiitoksen ystävällisille auttajilleen. Kuva Jarmo Ruhanen.

Kansallinen Veteraanipäivä 27.4.Kansallinen Veteraanipäivä 27.4.
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Lehti tapasi sotaveteraani, lentokapteeni 
ja yrittäjä Olavi Lumeksen Kaunialan 
sairaalassa, jossa hän oli huhtikuun lo-
pulla kuntoutuksessa. Vireä ilmailumies 
kertoi osallistumisestaan jatkosotaan, 
lentotoiminnastaan sekä ennen kaikkea 
liidokeista, joista hän ja hänen yrityksensä 
Suomen Lennokki ovat olleet tunnettuja 
vuosikymmeniä. 1924 syntyneellä vete-
raanilla on mittarissa 94 vuotta ja lisää 
vuosia varmaan vielä kertyy. Omassa 
yritystoiminnassaan hän on aktiivisesti 
mukana, perheyritys Suomen Lennokki 
toimii aktiivisesti Metsälässä.

Lentokärpänen iski Lumekseen jo 
nuorena ja hän aloitti ilmailun lennokeil-
la, kuten monet hänen ikäisensä pojat. 
Eräänlainen onnenpotku kohtasi hänet 
jo ennen jatkosotaa hänen mennessään 
16-vuotiaana elokuussa 1940 lennättä-
mään Santahaminaan lennokkia ilma-
torjunnan maaliksi. Ilmatorjuntakoulu 
tähtäili hänen lennokkiaan. Hauskana 
yksityiskohtana Lumes muistaa, että 

muonavahvuuteen kuuluvana hänkin 
sai seitsemän pöllitupakkaa ja seitsemän 
palaa sokeria.

Stadionin torniin

Koulunjohtaja majuri Eino Tuompo, 
josta tuli myöhemmin koko Helsingin 
ilmatorjunnan johtaja jatkosodan alkaes-
sa, kutsui Lumeksen tärkeään tehtävään. 
Niin vihollisen kuin omatkin koneet 
tunnistamaan kykenevä lennokkipoika 
tarvittiin Stadionin torniin ilmavalvon-
taan. Tämä tehtävä alkoi Lumeksella 
heinäkuussa 1941. 

Tästä alkoi sangen nuorena ja ilman 
minkäänlaista sotilaskoulutusta Lumek-
sen varusmiespalvelus, joka silloisen lain 
mukaan kesti kaksi vuotta. Reserviin hän 
siirtyi siis sangen erikoisesti jo 19-vuo-
tiaana, jolloin palvelus yleensä muilla 
vasta alkoi. 

Lumes oli silloin 17-vuotias ”poikaso-
tilas”. Stadionin tornissa valvontavuorot 

olivat yleensä pitkiä, nukkuakin piti. 
Lumes kantoi makuualustaksi torniin 
painimaton, jonka asetti penkkien päälle. 
Lotat herättivät hänet sitten koneita tun-
nistamaan hälytyksen tullessa. Koneiden 
tunnistamisen jälkeen hän Lumes otti 
radiolla yhteyden ensin ilmatorjunnan 
aseille ja sen jälkeen väestönsuojeluun.

Lentokoneiden tunnistus yksin kävi 
raskaaksi ja Lumes sai luvan koota 
muista innokkaista lennokkiharrastajista 
noin 10 pojan joukon, johon kuuluneet 
päivystivät kukin vuorollaan Stadionin 
tornissa. Lumes ennätti toimia lentoko-
neiden tunnistustehtävissä kaksi vuotta 
ja hänen tehtävänään oli myös kouluttaa 
muita tunnistamaan vihollisen koneita.

Rykmentin esikuntaan

Myöhemmin Lumes siirtyi Ilmator-
juntarykmentin esikuntaan Liisankatu 
yhteen, joka myöhemmin on tullut tunne-
tuksi Sotakorkeakouluna ja Sotamuseona. 

Olavi Lumes ja ns. perussiipeen perustuva Toka-100 -liidokki. Liidokki on muunnos jo pitkään käytössä 
olleesta Toka-liidokista, jolla on kilpailtu vuosia. Toka-100 on tälle vuodelle uusi ja sen nimi liittyy 100 
cm kärkiväliin ja Suomen sataan itsenäisyyden vuoteen. Perussiipi on erikoinen innovaatio, solumuo-
viin perustuva suomalainen tuote, joka on monipuolinen käyttää. Kuva KK.

Ilmailun monitoimimies:
Olavi Lumes
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Siellä hänen tehtävänään oli postin hoito. 
Hän asui kuitenkin kotonaan ja myöhem-
min hän oli Sokeainkoululla tehtävien 
pysyessä samana.

Jossakin vaiheessa huomattiin, että 
asepuvussa olevilla pojilla ei olut mitään 
sotilaskoulutusta ja heidät siirrettiin Il-
malaan, missä annettiin koulutus 40 mm 
ilmatorjuntatykkiin. Muut pojat jäivät 
sille tielleen, mutta Lumes tuli takaisin 
esikuntaan.

Lopulta Lumes siirrettiin tulipatteriin ja 
paikaksi osoittautui Käpylän raviradalla 
oleva raskas patteri.  Siellä selvisi, että 
hänellä ei ole mitään koulutusta, vaikka 
Lumes oli neljä kertaa anonut Ilmavoi-
mien ohjaajakurssille.

Tie vei tämän jälkeen Ilmavoimien 
Viestikouluun ja sen jälkeen Hämeenlin-
naan Suomen kasarmille aliupseerikoulu, 
minkä jälkeen tuli komennus Helsinkiin 
mukana kymmenen miestä ja viisi radio-
asemaa. Asia liittyi tutkiin ja jokaiseen 
tutkapatteriin piti laittaa radioasema. 
Lumeksen osalle tuli Käpylän raviradan 
patteri, jolle tuli myös laajempia tehtäviä, 
sille mm. alistettiin Käpylän Taivaskalli-
olla ollut tutkaton patteri. Käpylän patteri, 
9. Raskas Ilmatorjuntapatteri, oli oman 
neljänneksensä eli Pohjois-Helsingin 
ns. kuusitykkinen johtopatteri. Tutkan 
arvoilla ammuttiin seurantaa ja sulkuja. 
Ampuma-arvot laski saksalainen Lam-
bda-laskin ja mm. Taivaskallion patteri 
sai ne puhelinlinjaa pitkin.

Suurhyökkäyksessä 
radiomiehenä

Helmikuun 1944 pommitukset Lumes 
muistaa hyvin, hänellä oli suurhyökkäyk-
sen aikana radio peräti 12 tuntia yhtä mit-
taa päällä. Akkujen kanssa tuli ongelmaa, 
ne loppuivat, mutta Lumes ”besorkkasi” 
yöllä uudet saksalaisilta ilmavoimien 
miehiltä, jotka olivat kouluttamassa ja 
valvomassa suomalaisten toimintaa. Koko 
Helsingin ilmatorjunnasta Lumekselle jäi 
erittäin positiivinen kuva, se toimi kuin 
kello tai sotapeli. Tieto oli reaaliaikaista 
ja torjunta teholtaan sen mukaista.

Siviiliin Lumes pääsi patterin vii-
meisenä miehenä, paikalla ei ollut enää 
kuin patterinpäällikkö. Oikeastaan soti-
laspalvelus ei ihan siihen päättynyt vaan 
hän jatkoi Pohjois-Suomeen Ouluun 
tarkoituksena varustaa se radioilla, mutta 
näitä ei sitten koskaan kuitenkaan tullut 
ja sotakin loppui.

Siviili-ilmailuun

Sodan jälkeen Lumes meni Suomen 
Ilmailuliiton palvelukseen ja tätä jatkui 11 
vuotta. Kurssit, leirit, kilpailut ja kerhojen 
tukeminen kuuluin hänen tehtäviinsä. 
Tänä aikana hänet koulutettiin mootto-
rilentäjäksi ja töitä hoidettiin lentämällä 
paikasta toiselle. talvella koneessa oli 
sukset alla ja sillä lennettiin läheiselle 
järven jäälle, pidettiin kilpailut ja len-

nettiin takaisin. Lumeksen töihin kuului 
lentäminen, koneena oli Klemm. Lopulta 
lennettyjä konetyyppejä kertyi lukuisia. 
Myös mm. purjelennon aerodynamiikan 
opetus Jämillä ja muunlainen kurssitus 
kuului Lumeksen töihin. Lopulta tuhannet 
ilmailusta kiinnostuneet nuoret tulivat hä-
nelle tutuksi ja hän tietysti niissä piireissä 
erittäin tunnetuksi henkilöksi.

Suomen Ilmailuliitosta Lumes lähti 
1955 ja perusti edelleen toimivan yrityk-
sensä nimeltä Suomen Lennokki. Firman 
päätoimiala on ollut ja on edelleen lennok-
kirakennussarjojen myynti. Lennokkien 
myynti on kuitenkin hiipunut tietokonei-
den vallattua nuorten harrastukset. Suuria 
Suomen Lennokin menestystarinoita 
on ns. perussiipi, jota on koko maahan 
myyty 50 vuoden aikana yli 300 000 
kappaletta. Siipi on yksinkertainen mutta 
toimiva solumuovista valmistettu siipi 
yksikertaisiin liidokkeihin.

Suomen Lennokki toimii perheyri-
tyksenä Helsingin Metsälässä. Lumes 
asuu talon yläkerrassa ja liike toimii 
alakerrassa. Olennainen toimita on myös 
nuorille Toka-liidokkikisa, jossa on tänään 
vuonna meneillään 42. vuosi.

Helsingin seudun Sotaveteraani 
toivottaa ilmailun monitoimimiehelle 
Olavi Lumekselle parasta jatkoa ja 
terveyttä.

Kari Kuusela

9. Raskas Ilmatorjuntapatteri Käpylän raviradalla, kuusitykkinen patteri tunnettiin nimellä ”Käpy” ja se 
oli ns. johtopatteri eli ampui tutkan antamien tietojen mukaan ja muut saman lohkon patterin ampuivat 
sen mukana. Patterilla oli saksalaiset 88 mm RMB-ilmatorjuntakanuunat, jotka myöhemmin tunnettiin 
lempinimellä ”rämäpää” väännöksenä em. tehtaan nimen lyhenteestä. Vasemmalla saksalainen ilmator-
juntatutka ”Irja”. SA-Kuva.
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Piirin vuosikokous pidettiin palvelutalo 
Folkhälsanissa torstaina 19. huhtikuuta. 
Hyvähenkinen kokous eteni turvallises-
ti puheenjohtaja Markku Weckmanin 
(Vantaan Sotaveteraanit ry) kokeneessa 
komennossa.  

Tilaisuuden aluksi piirin puheenjohtaja 
Pertti Laatikainen tervehdyksessään ker-
tasi viime vuoden keskeisiä tapahtumia. 
Suomen ja Sotaveteraaniliiton juhlavuo-
den lukuisat tapahtumat värittivät myös 
piirin toimintaa. Ennen vuosikokousta 
on perinteisesti palkittu piirin eteen an-
siokasta työtä tehneitä henkilöitä. Tällä 
kertaa huomionosituksen saivat seuraavat 
henkilöt

Suomen Sotaveteraaniliiton kultainen 
ansioristi

Asta Heickel
Mauri Jaakkola
Aarre Koskenmäki
Viljo Lehtonen
Matti Passi

Suomen Sotaveteraaniliiton ansio-
mitali

Marja-Leena Pihlajamaa
Heli Erkkilä
Helena Moilanen

Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikun-
nan I luokan mitalin kultaristein

Sinikka Watjus

Vuosikokous eteni perinteistä kaa-
vaa. Kokous hyväksyi yksimielisesti 
vuoden 2017 toimintakertomuksen ja 
tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille 
vastuuvapauden. Tämän vuoden toimin-
tasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin 
yksimielisesti.

Myös henkilövalinnat tehtiin yksi-
mielisesti. Pertti Laatikainen valittiin 
jatkamaan piirin puheenjohtajana ja 
erovuorossa olevat valittiin uudelleen. 
Hallitus sai kaksi uutta jäsentä, kun 
osastonhoitaja Marja-Leena Pihlajamaa ja 
oikeustieteen ylioppilas Karoliina Pousi 
valittiin hallituksen jäseniksi. Ohessa 
heistä lyhyt henkilöhistoria.

Piirin vuosikokouksessa yksimielisiä 
päätöksiä

Sotaveteraaniliiton ansiomitalilla palkittiin Marja-Leena Pihlajamaa, diakoni Heli Erkkilä ja diakonissa 
Helena Moilanen. Kuva Hans Gabrielsson.
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Hallituksen uudet jäsenet

Marja-Leena Pihlajamaa
– Syntynyt 1959
– osastonhoitajana Töölön sairaalassa
– Helsingin Rauhanturvaajien jäsen vuodesta 1992 ja  yhdistyksen hallituksen jäsen 
vuodesta 2011
– Vertaistukivastaava omassa yhdistyksessä. Rauhanturvaajaliiton vertaistukipuhe-
linpäivystäjä vuodesta 2009
– Osallistunut sotiemme veteraanien avustustoimintaan ja talkootyöhön 1990-luvulta 
alkaen
– Rauhanturvatehtävissä lääkintämiehenä UNIFIL,  
Etelä-Libanon 1992-1993

Karoliina Pousi
– Syntymävuosi 1993
– Varusmiespalvelus 2013, Vekaranjärvi, Ilmatorjuntalinja. Päätin suorittaa naisten 
vapaaehtoisen asepalveluksen ollessani alakoulun viidennellä luokalla. Olen aina ol-
lut hyvin isänmaallinen ja koin vapaaehtoisen palveluksen suorittamisen ikään kuin 
kunnianosoituksena veteraaneille
– vänrikki
– Opiskelen toista vuotta Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. 
– Aloitin tänä vuonna myös sivuaineopinnot Maanpuolustuskorkeakoululla ja opis-
kelen siellä strategiaa
– Olen aina arvostanut veteraaneja ja lukenut paljon sotahistoriallisia kirjoja. Helsin-
kiin muutettuani löysin veteraaniperinteen kurssin, jonka avulla tarjoutui mahdolli-
suus konkreettiseen veteraanityöhön. Sain kunnian toimittaa kunniakirjoja sotiemme 
veteraaneille. Ja sillä tiellä ollaan edelleen. Sain myös ystäväni toimintaan mukaan ja 
vierailemme säännöllisesti veteraaniystävämme luona

Vuosikokoukseen saapui lähes 30 jäsentä päättämään yhteisistä asioista. Kuva Hans Gabrielsson.
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Vantaan kaupunki kunnioitti 27.4.2018 Kansallista veteraanipäivää laskemalla seppeleen veteraanipuis-
ton veteraanimuistomerkille. Kaupungin seppeleen laskivat kaupunginjohtaja Ritva Viljanen sekä kau-
punginhallituksen puheenjohtaja kansanedustaja Sari Multala. Vantaan Sotaveteraanien seppeleen las-
kivat sotaveteraani Kaarlo Martikainen ja Aino Koskinen.

Sun Chemical Oy Asianajotoimisto Railas Oy Oulunkylän Seurakunta

Suomi 100 vuotta, kiitoksia veteraanit!

SUOMI 100 V 
KIITOKSIA VETERAANIT

Mikromafi a
Kalevankatu 42,00180 Helsinki

Puh. 010 8326 486
www.mikromafi a.fi 

Herttoniemen Seurakunta

Botta toivottaa tervetulleeksi 
juhlavuonna 2017
www.ostrobotnia.com
Museokatu 10

AUS-Sähkö Oy
Kirvestie 29, 00760 Helsinki

Puh. 0400-502498

Senioripavelutalo Villa Ensi 
tarjoaa tuettua ja turvallista 
asumismukavuutta keskellä 

kauneinta Helsinkiä.

Voit asua meillä myös 
tilapäisesti esim. oman 

asuntosi putkiremontin ajan.

Soita meille ja kysy lisää!

Maarit Ylimäki

Puh. 044 747 4177 tai 
toimisto@villaensi.fi 

Merikatu 23, 00150 Hki
www.villaensi.fi 
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Veteraanivastuu ry:n hallinnoimaa keräys-
toimintaa on tehty jo vuodesta 2006 alka-
en. Veteraanivastuun jäseniä ovat veteraa-
nijärjestöt ja Kaatuneitten Omaisten Liitto 
ry. Valtakunta on jaettu 24 keräyspiiriin, 
joissa kussakin on keräyksestä vastaava 
piiripäällikkö. Keräyksen tarkoituksena 
on hankkia varoja sotiemme veteraanien, 
heidän puolisoidensa ja leskiensä kotona 
asumisen tukemiseen. Vuosien 2006-
2017 aikana olemme saaneet Helsinki- 
Vantaan alueella kokoon hieman yli 1,6 
miljoonaa euroa. Keräystyötä tehdään 
talkootyönä joten suuria keräyskuluja 
ei ole, viime vuoden keräyskulut olivat 
vain 3,3 %. Suurimpana kerääjä ryhmänä 
ovat olleet Kaartin Jääkärirykmentin 
varusmiehet sekä Merisotakoulun Re-
serviupseerikurssien oppilaat. Vuosina 
2006-2017 kerääjinä on ollut yhteensä 
12.075 varusmiestä.

Myös alueen maanpuolustusjärjestöjen 
jäsenet ovat osallistuneet keräystoimin-
taan. Helsingin kantakaupungin lisäksi 
keräämme myös Vantaan Tikkurilan sekä 
Myyrmäen kauppakeskuskusissa. Myös 
yksittäisiä keräystapahtumia on järjestetty 
Itä-Helsingin eri kauppakeskuksissa. 

Keräystoiminta jatkuu

Helsinki-Vantaan alueella oli vuoden 
2018 alussa veteraaneja yhteensä 1554 
henkilöä.  Heidän keski-ikänsä on jo yli 
93 vuotta. Alueemme veteraaneista yli 
100-vuotiaita oli 28 henkilöä. Omassa 
kodissaan veteraaneista asuu noin 80 
%. Yhteiskunnan antaman tuki ei rii-
tä kaikille, joten keräyksellä pyritään 
auttamaan heitä selviytymään kotona 

mahdollisimman pitkään.
Vuoden 2018 keräykset on käynnistetty 

Itä-Helsingin Reserviupseerien järjestä-
mällä keräyksellä talvisodan päättymisen 
aikoihin eli 10. maaliskuuta Helsinki-
Easton  K- Citymarketissa.

Kaartin Jääkärirykmentti antaa ke-
räysapua kevään ja syksyn keräyksissä 

sekä myös Merisotakoulun Reserviup-
seerikurssit.

Keräysvaroja voidaan käyttää kerä-
ysluvan mukaisesti mm. apuvälineiden 
hankintaan, lääkekuluihin sekä kuntou-
tukseen ja virkistykseen.

Viljo Lehtonen

Keräystoimintaa sotiemme veteraanien 
hyväksi Helsinki-Vantaan alueella

Helsinki- Easton K-Citymarketin 10.3. keräystapahtumassa lahjoi-
tuksen tekee Vilho Turpeinen Viljo Lehtosen lippaaseen. Kuva Las-
se Seitavuopio.

KUUNTELE RADIO DEI

www.radiodei.�

 taajuus kaapelissa
Espoo 105,8
Helsinki 89,0 101,9
Hämeenlinna 105,9 103,6
Imatra  96,0
Kemi  100,5
Keski-Suomi 94,1 93,4
Kokkola 87,6
Kouvola 96,2 
Kristiinankaupunki 89,5
Kuopio 106,1 103,3
Lahti 106,4 99,1

 taajuus kaapelissa
Lappeenranta 96,0
Lohja 107,2
Mikkeli 87,8 105,0
Oulu 106,9 94,1
Pohjanmaa 89,4 102,7
Pohjois-Karjala 107,4      
Rovaniemi 93,4 93,4
Satakunta 95,7 94,4
Savonlinna  91,3
Tampere 98,8 
Turku 107,3 99,4

USKO AINOASTAAN JEESUKSEEN KRISTUKSEENUSKO YKSIN JEESUKSEEN KRISTUKSEEN NIIN SINÄ PELASTUT

 taajuus kaapelissa
Espoo  105,8
Helsinki  89,0  101,9
Hämeenlinna  105,9  103,6
Imatra   96,0
Kemi   100,5
Keski-Suomi  94,1  93,4
Kokkola  87,6
Kouvola  96,2 
Kristiinankaupunki  89,5
Kuopio  106,1  103,3
Lahti  106,4  99,1 
Lappeenranta  96,0

 taajuus  kaapelissa
Lohja  107,2
Mikkeli  87,8  105,0
Oulu  106,9  94,1
Pohjanmaa  89,4  102,7
Pohjois-Karjala  107,4
Raahe 95,2
Rovaniemi  93,4  93,4
Satakunta  95,7  94,4
Savonlinna   91,3
Tampere  98,8 
Turku  107,3  99,4
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Ensimmäiset sanat otsikossa saattavat tun-
tua oudoilta. Ne tarkoittavat sitä, että kun 
koululaiset eivät nykyään lue kirjahylly-
kirjoja, he toivovat saada kuulla veteraa-
neilta sota-ajan kokemuksista. Tällaiseen 
tilaisuuteen oli kutsunut helsinkiläinen 
Myllypuron peruskoulu. Meitä oli maa-
liskuun lopulla koululla parikymmentä 
eri alojen edustajaa, kaksi sotaveteraania, 
pari sokeaa naishenkilöä opaskoiriensa 
kanssa ja pari nuorta kotiäitiä, joista 
toinen odotti kuudetta lastaan.

Kun me sotaveteraanit tulimme aa-
mulla koululle, meidät otettiin iloisesti ja 
sydämellisesti vastaan suuressa eteisau-
lassa. Vastaanottaja esittäytyi uskonnon 
opettajaksi. Kokoontumishuone oli jo 
täyttynyt ja esittely suoritettiin heti 
aluksi. Meille kerrottiin, että koululaiset 
olivat opettajiensa kanssa valmistelleet 
kysymyksiä, joihin meidän tulisi vasta-
ta mahdollisimman lyhyesti. Huoneen 
ulkopuolelle olivat kerääntyneet kunkin 
oppilasryhmän kyselijät ja he veivät oman 
ryhmänsä määrättyyn huoneeseen.

Me sotaveteraanit tapasimme kolme 
4-5 oppilaan ryhmää. Enimmäkseen he 
olivat maahanmuuttajien noin 15-16 
-vuotiaita poikia. Heillä oli mukanaan 

vihko täynnä ennalta valmisteltuja kysy-
myksiä, joista jokainen vuorollaan luki 
yhden. Vastauksen antajat asiaan innos-
tuneina eivät aina muistaneet annettuja 
ohjeita, vaan kertoivat asiansa pitkilläkin 
selostuksilla. Kysymykset käsittelivät 
sotiemme kokemuksia, juutalaisia, Hit-
leriä, lottia ja toimintaa sodissa, sotien 
jälkeisiä elämäämme jne. Pojat olivat 
erittäin kohteliaita ja hyvin käyttäytyviä. 
Sen huomasi tapaamisen yhteydessä mm 
ovien avaamisessa ja kättelemisessä.

Kun sovitut koululaisten tapaamiset 
olivat ohi, keräännyimme kertaamaan 
tapahtumia. siellä odottava äiti kysyi 
minulta, oliko minun aikanani ns. teini-
raskauksia. Vastaukseni oli nopea ja re-
hellinen. Ei. Koti- ja koulukuri oli erilaista 
kuin nykyään, eikä seurustelua esiintynyt 
ollenkaan., ei edes lukioaikana. Olimme 
siihen aikaan lapsellisempia ja kuitenkin 
melko ymmärtäväisiä. Tiesimme, että 
vanhempamme joutuivat maksamaan 
oppikoulu- ja lukiojan kuukausimaksut 
ja kaikki kirjat, joten ns. kaikenlainen 
huvittelu ei tullut mielenkään kouluai-
kana. Tanssikieltokin oli sotien aikana 
voimassa.

Elävä kirja kokemus oli tosi mielen-

kiintoinen. Koulu oli upea, aivan toista 
luokkaa kuin aikamme koulut. Oli ihanaa 
esiintyä lottapuvussa. Haluan esittää 
kiitokset kaikille tavatuille koululaisille 
ja opettajille. Päivä oli mukava.

Irma Lähdesmäki

Sotaveteraanit Veikko Ilmasti ja Irma Lähdesmäki tentattavina sota-ajan kokemuksistaan.

Irma Lähdesmäki

Elävä kirja – Elämän kirjo
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Alustava ohjelma;

Kaartin Soittokunta
Marsalkan hopeatorvet
Suomalaisen ratsuväen marssi 30-vuoti-
sessa sodassa
Kahdeksan tuuman kanuuna
Entisen 1. Uudenmaan 
Tarkk’ampujapataljoonan kunniamarssi

Kaaderilaulajat
Hurtti-Ukko
Maanpuolustajat

Helsingin Faktorilaulajat
Terve Suomeni maa
Kaikukoon nyt Laulu maamme

Mikaelin Laulajat
Satumaa
Matalan torpan balladi

Aimo Kokkola

Viipurin lauluveikot
Viipurin Lauluveikkojen kunniamarssi
Viipurin Marssi

Kuorot yhdessä ja soittokunta
Maantie on kova kävellä
Karjalan Jääkärien marssi
Jääkärien marssi

Varataan oikeus muutoksiin. 

Valoa Syksyyn konsertin teemana on tällä kertaa 
”Valoa syksyyn marssin tahdissa”
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Helsingin kaupunki on lähettänyt alkuvuodesta 
jokaiselle rintamaveteraaneille palveluoppaan, 
josta ilmenee tarkemmin kaupungin veteraa-
nipalvelut. Oppaan mukana tuli 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 hyväksy-
missä kuntoutuslaitoksissa. Veteraanin aviopuoliso voi 
osallistua laitoskuntoutukseen samanaikaisesti veteraanin 
kanssa.

Päiväkuntoutusta järjestetään Oulunkylän kuntoutussai-
raalassa. Myös aviopuoliso voi osallistua päiväkuntou-
tukseen. 

Avokuntoutusta toteutetaan Helsingin kaupungin valit-
semissa 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. Sosi-
aaliohjaaja tai fysioterapeutti tekee kotona selviytymisen 
alkukartoituksen, ja sen perusteella laaditaan kuntou-
tumisen tavoitteet yhdessä 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 
kuntoutuminen ei sisällä yksilöhoitoja.

Kuntoutusta on mahdollista saada määrärahojen puitteissa 
myös monimuotoisena, esimerkiksi jaettuna laitos-, avo- 
ja tuetun kotona kuntoutuksen 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, ikkunoiden 
pesua, lounasseteleitä, Menumat-ateria-automaatin, pesu-
lapalvelua, 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 00099 Helsingin kaupunki
Tiedustelut Koskelan monipuolinen palvelukeskus 
N-talo, 1. krs 
Käpyläntie 11 00610 Helsinki
Asiointiaika ma-pe klo 9-12 
puh. 09 310 75637

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

Tilatessasi Kelataksin numerosta 0100 84 000, 
kysymme seuraavia tietoja:
1. Asiakkaan henkilötunnus kelakortista?
2. Asiakkaan nimi?
3. Asiakkaan puhelinnumero?
4. Onko asiakkaalla terveydenhuollon myöntämä SV 
67 todistus?
5. Tehdäänkö taksimatka johtuen sairaudesta vai lii-
kenneolosuhteista?
6. Lähtöosoite, josta noudetaan (tarkennuksena por-
raskirjain, tietty ovi)
7. Kohdeosoite (kadun nimi ja terveydenhuollon yk-
sikkö)
8. Matkan ajankohta (esim. vastaanottoaika) 
9. Meno /meno-paluu?/onko tarvetta paluukyydille?
10. Mukana oleva apuväline (esim. opaskoira, rollaattori 
/ pyörätuoli/sähkömopo/taittuva pyörätuoli)
11. Saattajan tarve
12. Autotyypin tarve (henkilöauto, farmari, Invataksi 
luiska /ramppi, Invataksi hissi)
13. Asiakkaan saattaminen / avustaminen (esim. hae-
taanko sisältä/viedäänkö sisälle)
14. Toivooko asiakas terveydenhuollon yksiköstä 
kotiuduttaessa kotikunnan autoa?

Veteraanipalvelut Helsingissä

Veteraani
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Veteraanikuntoutuksesta aiheutuneet matkakus-
tannukset

Rintamaveteraani voi hakea kuntoutuksesta ai-
heutuneiden matkakustannusten korvausta Kelan 
toimistosta.

Kela maksaa kuntoutettavalle rintamaveteraanille ja 
hänen kanssaan kuntoutuksessa olleelle aviopuolisolle 

matkasta aiheutuneet tarpeelliset matkakustannukset 
kokonaisuudessaan (ml esim taksin omavastuu)

Rintamaveteraanin on matkakorvausta hakiessaan 
esitettävä Kelalle;
– kunnan antama kuntoutusmaksusitoumus tai kopio 
hyväksymispäätöksestä
– selvitys kuntoutukseen osallistumisesta (voi pyytää 
kuntoutuslaitoksesta)

nietuudet
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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



Piirin toimisto on suljettuna 18.6.-12.8.2018 
välisen ajan  

Piirin veteraani-, puoliso- ja leskijäsenten asioita hoide-
taan piirin toimistossa ma–to klo 9.00–14.00 tai toimiston 
puh. 050 441 4704 ma–to 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 neljä (4) jalkahoitoa tai hierontaa. Hoi-
tolähete tilataan piirin toimistosta ma-to klo 9.00–12.00 
puh. 050 441 4704  (suljettu perjantaina). Muistutetaan että 
vuoden aikana tasaisin välein tehty hoito mahdollistaa hoito-
aikojen 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 Mäki-
torpantie 19, puh. (09) 728 2475. 

Oulunkylän Kuntosaliryhmä kokoontuu tiistaisin 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. Laiteisiin on helppo päästä ja niitä on helppo 
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 puh. 050 370 9272.

Mäkelänrinteen allasvesijumppa torstaisin klo 10.30-11.00. 
Syksyn vuorot jatkuvat 6.9.2018 alkaen.  Yhteyshenkilö Markus 
Ollonqvist puh. (09) 389 3760

 

Seniori ja veteraaniretki 31.5.
Munkkiniemen seurakunta ja Suomen sotaveteraaniliitto 
järjestävät yhdessä retken Kulttuurikeskus So  aan. So  a on 
ortodoksisessa hengessä toimiva kulttuurikeskus ja ihmisten 
kohtaamispaikka Vuosaaren Kallvikinniemessä, meren rannalla. 
Kutsumme mukaan seurakunnan alueelta vuosina 1918-1927 
syntyneitä miehiä, puolisoita ja saattajia. Retkipäivä on torstai 
31.5. Bussi lähtee Munkkivuoren kirkolta (Raumantie 3) klo 
11.00 ja ajaa Marskin patsaan kautta, ottaen sieltä mukaan 
tulevat. Perillä lounaan jälkeen on ohjelmaa ja yhdessäoloa, 
sekä hartaushetki. Paluukuljetus lähtee iltapäiväkahvien jälkeen. 
Bussi ajaa Marskin patsaan kautta, ollen Munkinseudulla klo 
16.30 mennessä. Ilmoittautuminen välittömästi piirin toimis-
toon puh. 050 441 4704.

Kirkkopyhä 16.9.
Vietämme veteraanien ja maanpuolustusväen yhteistä kirkkopy-
hää Vantaalla, Hämeenkylän kirkossa (Auratie 3) sunnuntaina 
16.9. Messu alkaa klo 10.00. Messussa saarnaa kenttäpiispa 
Pekka Särkiö. Päiväjuhla on kirkossa messun jälkeen. Juhlapu-
heen pitää Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin puheenjohtaja 
Pertti Laatikainen. Keittolounas ja kahvit tarjoillaan päiväjuhlan 
jälkeen seurakuntasalissa. Tilaisuudessa toivotaan käytettävän 
kunniamerkkejä.

Kuljetus lähtee Mannerheimin ratsastajapatsaalta klo 9.00, 
paluukuljetus välittömästi tilaisuuden päätyttyä. Kuljetukseen 
mukaan tulevien tulee ilmoittautua 1.9. mennessä puh. 050 
441 4704. Katso erillinen ilmoitus lehdestä.

Hengellinen iltapäivä
Piiri järjestää Helsingin alueen kaikille veteraaneille 
hengellisen iltapäivän. Tapaamispaikkana on Kampin 
Palvelukeskuksen 1 kerros, kerhohuone Faden, klo 12.30-
14.20. Kahvitarjoilu! Tapaamme aina kuukauden viimeisenä 
keskiviikkona. Syksyn tapaamispäivät ovat 26.9., 31.10. ja 
28.11. Huom! Tiloissa on ravintola Kamppi Palmia jossa on 
mahdollisuus lounasruokailuun omalla kustannuksella esim. 
klo 11.00-12.30. 

Lottamuseo 29.5.
Teemme tiistaina 29.5. vierailun Tuusulan Rantatien kulttuu-
rimaisemassa sijaitsevaan Lottamuseoon. Kyseessä on Lotta 
Svärd Säätiön ylläpitämä sotahistoriallinen erikoismuseo, joka 
tallentaa lottien historiaa ja kertoo vaikeista sotavuosista, jolloin 
naisten vapaaehtoistyö lääkinnän, muonituksen, varushuollon, 
viestinnän ja varainkeruun parissa auttoi selviämään.
Retken hinta 5.00 € maksetaan bussissa. Kuljetus lähteen 
Marskin patsaalta klo 10.00 jonne paluu klo 15.00 mennessä. 
Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään ke 16.5. piirin toi-
mistoon puh. 050 441 4704.
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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
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Virkistyspäivä 19.6.
Piiri järjestää veteraaneille, puolisoille ja leskille virkistyspäivän 
tiistaina 19.6. Kylpylähotelli Päiväkummussa, Karjalohjalla. 
Ohjelmassa tulokahvit, tuolijumppa, lounas noutopöydästä,  
elämyskylpyläkäynti tai ulkoilu, sekä iltapäiväkahvit. Perimme 
osallistujilta 10.00 € maksun joka maksetaan bussissa. Lähtö 
Marskin patsaalta klo 9.00 jonne paluu klo 16.00 mennessä. 
Sitova ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään ke 6.6. piirin 
toimistoon puh. 050 441 4704.

Huom! Muistakaa esteen sattuessa myös peruuttaa osallistu-
minen.

Illanvietot
Illanvieton pitopaikka on Folkhälsanin juhlasali, Mannerheimin-
tie 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 3.9. klo 16.00 Kuulonhuoltosihteeri Johanna Juola Kuulo-
liitosta tulee puhumaan senioriväen kuuloon liittyvistä asioista. 
Musiikista vastaa Lenni ja Steve, Poika ja Isä Duo

Ma 1.10. klo 16.00 Lehtori Kaija Lönnroth kertoo koke-
muksistaan opettajana Eurokoulussa Brysselissä. Musiikista 
vastaa Eeva Härö, runo ja Henry Mälkki piano, Suomi 101 
-hengessä

Naisten kahvihetki
Iltapäivän kahvihetki kaikille piirin naisjäsenille Kampin pal-
velukeskuksessa, Salomonkatu 21 B (Mude -neuvottelutila) 
klo 11.30 - 13.00. Kahvin lisäksi on tietoiskuja eri aiheista. 
Tapaamme aina kuukauden toisena torstaina. Syksyn tapaa-
mispäivät ovat 13.9., 11.10. ja 8.11. Tulevista aiheista saat 
tietoa tapaamisen yhteydessä tai Pia Angermalta puh. 050 
370 9272. 

Läntinen osasto
Kuukausikokoukset järjestetään syksyllä entiseen tapaan eli 
kuukauden toisena tiistaina, paikkana on Myyrmäen kirkon 
takkahuone, Uomatie 1. Kokoukset alkavat klo 14.00, 
kahvitarjoilu klo 13-14. Johtoryhmä kokoontuu klo 12.30. 
Syksyn ensimmäinen kokous on 11.9. 

Itäinen osasto
Kuukausikokoukset järjestetään syksyllä entiseen tapaan eli 
kuukauden toisena torstaina. Kokoukset pidetään Tikkurilan 
seurakunnan Walkers-nuorisotilassa, Unikkotie 5 A, 
toinen kerros, ellei kyseinen kiinteistö ole siihen mennessä 
jo purettu. Uutta kokouspaikkaa etsitään aktiivisesti 
ja siitä ilmoitetaan mahdollisimman pian, kunhan se 
löytyy. Kahvitarjoilu klo 13 - 14. Johtoryhmä kokoontuu 
tarvittaessa klo 12.30. Syksyn ensimmäinen kokous on 13.9.  

Kuntoutusvastaavana toimii Seppo Kuokkanen, 
puh. 040 525 0531

Hieronta
Yhdistys tarjoaa tänä vuonna kaksi ilmaista 45 minuutin hie-
rontakertaa kaikille muille yhdistyksen jäsenille paitsi kannat-
tajajäsenille. Hierontaan hakeutuvan jäsenen on otettava 
ensin yhteys kuntoutusvastaavaan, puh. 040 525 0531. Nyt 
voi tilata hoidon myös kotiin maksamalla itse hoitajan mat-
kakustannukset, 24 € per kerta. Hoitolaitokset ja osoitteet voit 
tarkistaa kuntoutusvastaavalta.

Jalkahoito
Yhdistyksemme 85 vuotta täyttäneet (synt. 1932 tai sitä 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).

Vantaan kaupungin palvelut
Kaupungin lääkinnällisen kuntoutuksen toimisto hoitaa Val-
tiokonttorin rahoittaman tunnuksen omaavien veteraanien 
laitos-, päivä- ja avokuntoutuksen. Niihin tarvitaan lääkärin 
lähete. R-tunnuksen omaavat veteraanit saavat neljä 50 € ar-
voista jalkahoitoa vuodessa. Niihin ei tarvita lääkärin lähetettä, 
mutta jalkahoidosta on sovittava kaupungin veteraaniasioita 
hoitavien henkilöiden kanssa. Länsi-Vantaalla lähihoitaja Jouni 
Lamminmäki puh. 050 312 4538, Itä-Vantaalla joko Jouni 
Lamminmäki tai lähihoitaja Maarit Litmanen puh. 050 318 
1671. Asian voi hoitaa myös käymällä Koivukylän terveys-
asemalla, Karsikkokuja 15, 01360 Vantaa.

Vantaalaisilla sotaveteraaneilla on mahdollisuus saada myös 
maksuttomat kotihoidon palvelut. Tämä perustuu palvelutar-
peen arvioon. Tiedustelut kaupungin Seniorineuvonnasta, puh 
(09) 8392 4202.

Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta laajentaa veteraanien 
maksuttomia palveluja
Sotaveteraanien suun terveydenhuolto on ollut maksutonta tar-
kastusten, ehkäisevän hoidon ja proteeseihin liittyvän kliinisen 
työn osalta. Jatkossa Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitos 
tarjoaa kohderyhmälle maksuttomasti kaikki perusterveyden-
huollon piiriin kuuluvat suun terveydenhuollon palvelut sisältäen 
myös hammastekniset työt ja käyntimaksut. Vantaan kaupunki 
haluaa näin helpottaa osaltaan sotiemme veteraanien arkea ja 
osoittaa kunnioitusta veteraaniasiakkaitaan kohtaan.

Vantaan suun terveydenhuollon veteraanipalvelujen piiriin 
kuuluvat vantaalaiset, Suomessa asuvat, vuosien 1939 - 1945 

VANTAAN SOTAVETERAANIT ryVANTAAN SOTAVETERAANIT ry

KUNTOUTUS
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sotiin osallistuneet rintamaveteraanit, joilla on rintamasotilas-, 
rintamapalvelu- tai rintamatunnus. Asiakasryhmään kuuluvat 
myös sotainvalidit sekä eräissä Suomen sotiin liittyvissä 
tehtävissä palvelleet henkilöt, kuten lotat. Lisätiedot: suun 
terveydenhuollon johtaja Joona Iso-Lotila puh. 040 716 4822 
tai joona.iso-lotila@vantaa.  

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. Mää-
rärahalla voidaan järjestää mm. siivousta ja ikkunain 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.  .

Yhdistyksen kotiapuprojekti
Yhdistyksen kaikilla muilla jäsenillä paitsi kannattajajäsenillä 
on mahdollisuus saada yksi suursiivous omakustannushin-
taan 24 €, jos jäsenen bruttotulot kuukaudessa ovat enintään 
1200 €. Bruttotulojen ollessa yli 1200 €, omavastuu on 48 €. 
Tiedustelut ja tilaukset Kaarina Vaskolle, puh. 0400 317 173, 
kaarina.vasko@saunalahti.  .

Nikkaristien ryhmä tarjoaa apua myös kodin pieniin askareisiin, 
esim taulujen kiinnittämiseen seinälle, kattolamppujen vaihta-
miseen 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.

2.-3.6. Suomen Sotaveteraaniliiton 28. liittopäivät Kauha-
valla

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

TAPAHTUMIA

Sotamuseo
Puolustusvoimat

– 100 vuotta sodan ja rauhan töissä
Sotamuseon Maneesi

Iso Mustasaari, Suomenlinna, 00190 Helsinki
Avoinna 9.5.–31.12.2018 päivittäin klo 11–18

P. 0299 530261

Sukellusvene Vesikko
– entisöity suomalainen sukellusvene 

Tykistölahti, Suomenlinna, 00190 Helsinki
Avoinna 9.5.–31.10.2018 päivittäin klo 11–18

P. 0299 530260

sotamuseo@mil.fi
www.sotamuseo.fi

Lippujen hinnat 7 / 4 €
sotaveteraanit ilmaiseksi

Puolustusvoimat
sotamuseo.fi

 

Tarjoamme monipuolisia kuntoutuspalveluja so-
tainvalideille ja -veteraaneille, -leskille, puolisoille, 
lotille sekä pikkulotille hyvien kulkuyhteyksien 
päässä Helsingissä.  

 

 Käskynhaltijantie 5 
00640 Helsinki  

puh. 09 752 712  
www.okks.fi 

 Kuntoutusjaksot 
 Päiväkuntoutus 
 Avokuntoutus, fysioterapia 

(lymfaterapia, akupunktio) 
 Intervallihoito ja laitoshoito. 

 

Kuntoutuksen osaamiskeskus Helsingissä 

Lääkärit, sairaanhoitajat, fysioterapeutit, toiminta-
terapeutit, jalkaterapeutti, sosiaaliohjaaja ja va-
paa-ajanohjaaja sekä muu osaava henkilökun-
tamme ovat täällä Sinua varten. 

Kuntoutuksen kärjessä yli 25 vuotta - TERVETULOA 

Tiedustelut: 
040-570 1439 

Maunulan Fysikaalinen Hoitolaitos
Metsäpurontie 26, 00630 Maunula

Vuosikymmenten kokemus veteraanihoidosta alkaen 
Helsingin Kaskisaaren kuntoutuslaitoksesta 1978.
Tarjoamme: fysioterapia – hieronta – fysik.hoidot 
– osteopatia – lymfaterapia – jalkahoidot. 

MYÖS KOTIKÄYNTEJÄ.

Tervetuloa!

P. 09-7249577 tai 0400-489609.
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Saavuin perjantaina 13.4. Kilpisjärvelle 
jatkamaan hiihtokautta parilla viikolla. 
Päätteeksi osallistuin kansallisen vete-
raanipäivän viettoon. Lunta oli riittävästi 
suksien alle, vaikka aurinko ajoittain 
paistoi pilvettömältä taivaalta ja lämpötila 
nousi yhdeksäänkin plus-asteeseen. Yö-
pakkasten ansiosta latu päivälläkin kesti. 
Parin viikon aikana ehti olla monenlaista 
säätä, tyvenestä auringonpaisteesta tuntu-
rit verhoavaan räntäsateeseen ja kylmään, 
läpitunkevaan tuuleen.

En hiihdä enää kilometrejä vaan nautin 
suksilla liikkumisesta ja erikoisesti mahta-
vasta luonnosta, jollaista näkymää muualla 
Suomessa ei ole.  En lähde enää tuntureille 
vaan hiihtelin Kilpisjärven jäällä. Jalat 
ovat tulleet jo sen verran kömpelöiksi, että 
alastuloon sisältyisi riskejä.

Kilpisjärvellä on125 asukasta, yhdek-
sänluokkaisessa koulussa 21 oppilasta ja 
kolme opettajaa. Yksi opettaa saamea. 
Valittavana on useita majoituspaikkoja. 
Me neljän sukupolven (93 - 1 vuotiaat) 
hiihtäjät, kävelijät ja pulkassa istujat 
asuimme Lomakylä Tundrean korkea-
tasoisessa Saana-mökissä.

Lapin sota päättyi 27.4.1945, jolloin 
Suomen alueella ei ollut enää yhtään sak-
salaista sotilasta ja Suomen lippu nostettiin 
erämaassa sijaitsevan Kolmen valtakunnan 

pyykin päälle Lapin koivusta tehtyyn 
salkoon. Vuodesta 1995 alkaen Pohjan 
Jääkärikilta on järjestänyt kansallisena 
veteraanipäivänä 27.4. Kolmen valtakun-
nan rajapyykillä muistotilaisuuden. Siihen 
osallistui Jääkäriprikaatin varusmiehiä ja 
henkilökuntaa, Pohjan Jääkärikillan jäseniä 
ja suuri joukko paikkakuntalaisia ja turisteja 
sekä meitä sotaveteraaneja kaksi.

Veteraanien esittelyn jälkeen oli Hor-
netin ylilento kello 12.00. Sen jälkeen 
Suomen lipun nosto rajapyykin päällä 
olevaan salkoon. Lippulaulun jälkeen 
maavoimien esikuntapäällikkö kenraali-
majuri Markku Myllykangas piti juhlapu-
heen, jossa hän vakuutti, että nykyarmeija 
huolehtii Suomen turvallisuudesta kuten 
sotaveteraanit aikanaan. Tunturikuoron 
esittämän Veteraanin iltahuudon jälkeen 
tunturipappi Kalle Luhtasela kenttähar-
taudessa puhui tiestä, arkipäivän tien 
lisäksi on tie taivaaseen. Lopuksi laulettiin 
Isänmaan virrestä kolme säkeistöä.

Muistotilaisuuden päätteeksi kaikil-
le läsnäolijoille Jääkäriprikaati tarjosi 
upottavalla hangella, aurinkoisen taivaan 
alla, kenttälounaan, oikein hyvää her-
nerokkaa, näkkileipää ja levitettä sekä 
mehutölkin.

Olli Kivioja

KUTSU UUDENMAAN ALUEEN VETERAANIEN 
KIRKKOPYHÄÄN ”YHDESSÄ ETEENPÄIN”

Veteraanien, puolisoiden ja leskien 
Uudenmaan alueen kirkkopyhää vietetään Vantaan Hämeenkylän kirkossa 
sunnuntaina 16.9.2018.

Messu alkaa Hämeenkylän kirkossa klo 10.00. Messussa saarnaa kenttäpiispa Pekka Särkiö.

Päiväjuhlaa vietämme kirkossa messun jälkeen. Juhlapuheen pitää Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin 
puheenjohtaja Pertti Laatikainen.

Keittolounas ja kahvit tarjoillaan päiväjuhlan jälkeen seurakuntasalissa.

Tilaisuudessa toivotaan käytettävän kunniamerkkejä.

Hämeenkylän kirkkoon on esteetön sisäänkäynti rakennuksen takaa, portaat ja luiska. 
Rakennuksessa on hissi, esteetön WC ja induktiosilmukat kirkkosalissa.

Bussikuljetus lähtee Mannerheimin ratsastajapatsaalta 16.9.2018 klo 9.00. 
Kuljetukseen ilmoittautuminen 1.9.2018 mennessä numeroon 050 4414 704.

Vasemmalla jääkäri Heikkilä Jää-
käriprikaatista, sotaveteraani 
Veikko Korkka Lahdesta, kenraa-
limajuri Markku Myllykangas, so-
taveteraani Olli Kivioja ja taustal-
la lipunnostajat, vasemmalla up-
seerikokelas Werner Broström ja 
kapteeni evp Kari Broström. Veik-
ko Korkka oli alikersanttina sen 
joukkueen johtaja, joka 27.4.1945 
nosti Suomen lipun Lapin koivus-
ta tehdyssä lippusalossa Kolmen 
valtakunnan pyykin päälle. Kuva 
Pertti Yliniemi.

Veteraanipäivä Kolmen valtakunnan rajalla
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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.

Perinnekuoro Espoon Mieslaulajat.

Talvisodan muistotilaisuudet 
Espoossa
Espoon Sotaveteraanit järjestivät 13. 
maaliskuuta perinteiseen tapaan Talvi-
sodan muistotilaisuudet. Muistopäivän 
avaus tapahtui Espoon kulttuurikeskuk-
sen aukiolla lipunnostolla. Rovasti Antti 
Rusama puhui tilaisuudessa. Lippulaulu 
laulettiin yhteislauluna lippua nostettaes-
sa. Kello 10 oli seppeleenlasku Espoon 
Tuomikirkon sankarihaudoilla.

Päivän juhlallisuudet huipentuivat 
Tapiolan kirkossa pidettyyn muistojuh-
laan, jossa esiintyi Kaartin Soittokunta 
musiikkimajuri Pasi-Heikki Mikkolan 
johdolla.

Espoon Sotaveteraanien puheenjohtaja 
kenraalimajuri evp Yrjö Viitasaari totesi 
avauspuheessaan, kuinka vasta Talvisota 
yhtenäisti kansan. Yhtenäistyminen on 
jatkunut jatkosodankin jälkeen näihin 
päiviin saakka. Naapurivaltion yhteiskun-
tajärjestelmän romahtaminen 1990-luvun 

alussa osoitti sosialistisen idealismin 
onttouden ja vahvisti uskoamme omaan 
yhteiskuntajärjestelmäämme.

Espoon Musiikkiopiston selloyhtye 
esitti juhlallista musiikkia Petja Kainu-
laisen ohjaamana.

Juhlapuheen tilaisuudessa piti lääke-
tieteen ja kirurgian tohtori Eero Akaan-
Penttilä, joka toimii Espoon Sotavete-
raanien valistusjaoston puheenjohtajana. 
Juhlapuhuja korosti puheessaan itse-
näisenä säilymisen välttämättömyyttä. 
Vastanimitetyn hallituksen pääministeri 
Risto Ryti tiivisti hallituksen ohjelman: 
”Valtakunnan ja sen riippumattomuuden 
turvaaminen, ylipäältään valtakunnan 
itsenäisyys. Kuinka tämä olisi aikaan 
saatavissa, siitä olisi sovittava. Meidän on 
kaiken kaikkiaan pyrittävä palauttamaan 
rauhantila. Olisi päästävä neuvottelemaan 
Venäjän kanssa. Mutta jos ei synny sopi-

musta, olisi sotaa käytävä niin vahvasti 
kuin mahdollista.”

Partiolippukunta Tapiolan Metsän-
kävijöiden edustaja Henri Nuortila piti 
nuoren sukupolven puheenvuoron. Helge 
Kõrvitsin johtaman Perinnekuoro Es-
poon Mieslaulajien esitykset herkistivät 
yleisön, erityisesti Kaartin Soittokunnan 
säestyksellä kuoron esittämä Veteraanin 
iltahuuto oli jälleen koskettava koke-
mus.

Tilaisuuden päätti Tapiolan kirkko-
herra Päivi Linnoisen hiljentymishetki 
rukouksineen.

Koko muistopäivän ohjelman suunnit-
telusta ja valmisteluista vastasi monin-
kertaisesti järjestelyrutiinit ansiokkaasti 
hoitanut Raimo Riikonen.

Hannu Viitanen
Kuvat Matti Kaltokari
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Juhlapuheen piti tohtori Eero Akaan-Penttilä.

Henri Nuortila partiolippukunta Tapiolan Metsänkävijöistä piti juhlassa nuorten puheenuvoron.

ESPOON SOTAVETERAANIT ryESPOON SOTAVETERAANIT ry
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Kuoro: Harjoitukset ovat perjantaisin klo 16.00-18.30 
Tapiolan palvelukeskus.
Lentopallo: Tapiolan palloiluhalli maanantaisin ja torstaisin 
10.00-11.30, Riitta Raukko.
Toimintaryhmillä ei ole toimintaa kesäkuukausina. 
Lentopallo jatkuu syyskuussa.

TOUKOKUU
Ma 14.5. klo 14.30 Naisjaoston Kevätmatinea Tapiolan 
palvelukeskuksessa. NA
Su 20.5. Kaatuneitten muistopäivä. Seppelten lasku, 
kaksikielinen sanajumalanpalvelus, kahvit SRK-talolla. KI
Ti 22.5. Virkistyspäivä Palstarinteellä. Bussikuljetus Tapiola 
Gardenin edestä klo. 9.00
Virkistyspäivälle ilmoittautuminen Kristiina Haukilahti puh. 
(09) 452 5721. SO

KESÄKUU
To 7.6. Virkistyspäivä Palstarinteellä. Bussikuljetus Tapiola 
Gardenin edestä klo. 9.00
Virkistyspäivälle ilmoittautuminen kaksi päivää 
aikaisemmin! Pertti Sirén puh. 044 030 3142. SO

Pe 22.6. Juhannuksen vastaanotto Palstarinteellä. 
Hoitokunta

HEINÄKUU
To 12.7. Virkistyspäivä Palstarinteellä. Bussikuljetus 
Tapiola Gardenin edestä klo. 9.00
Virkistyspäivälle ilmoittautuminen kaksi päivää 
aikaisemmin! Pertti Sirén puh. 044 030 3142. SO
La 28.7. Avoimien ovien päivä Palstarinteellä. Hoitokunta

ELOKUU
To 9.8. ja to 23.8. Virkistyspäivä Palstarinteellä. 
Bussikuljetus Tapiola Gardenin edestä klo. 9.00
Virkistyspäivälle ilmoittautuminen kaksi päivää 
aikaisemmin! Pertti Sirén puh. 044 030 3142. SO

SYYSKUU
Ma 3.9. klo 14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus 
TPK:ssa.  Sisäministeri Kai Mykkänen
Ma 10.9. klo 14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus 
TPK:ssa. Tietokirjailija Lenita Airisto – Elämäni ja 
Isänmaani
Ti 11.9. klo 12.30 Veteraanitapaaminen Palvelukeskuksessa. 
KI
To 20.9. Syystalkoot palstarinteellä. Hoitokunta

KI = Kirkkonummi, NA = Naisjaosto, SO = Sosiaalijaosto

TOIMINTARYHMÄT

TOIMINTAKALENTERI

Toimistonhoitaja on kesälomalla 16.7.–11.8. Hyvää kesää!

Espoon Sotaveteraanit ry:n naisjaoston 
KEVÄTMATINEA
maanantaina 21.5. klo 14.30 
Tapiolan palvelukeskuksessa 
Länsituulentie 1 A 3. kerros.
Ohjelmaa, kahvia, arpajaiset.
Tervetuloa!

Tapiola Sinfoniettan iltapäiväkonsertit 
syksyllä 2018

Torstai 20.9. klo 14.00
Turkkilainen viulu

Säveltäjät Lully, Mozart, Beethoven
Kapellimestarina Klaus Mäkelä
Varaukset viimeistään 6.9.
Anna-Liisa Laurila 050 563 7799

Torstai 15.11. klo 14.00
Sinfonioita solisteille

Säveltäjät Vivaldi ja Zelenka
Fagotisti-johtaja Sergio Azzolini
Varaukset viimeistään 1.11.
Anna-Liisa Laurila 050 563 7799

Hinnat yllä oleviin konsertteihin 
Tammenlehväveteraanit 16 €, eläkeläiset 18 €.
Sisältää leivoskahvit.

ESPOON KAUPUNGINTEATTERI, 
TIISTAI 9.10. KLO 13
Juha Jokela
ESITYSTALOUS 3 – RADIO
Rooleissa mm. Martti Suosalo, Vera Kiiskinen ja 
Ria Kataja 
Huippusuositun yleisö- ja arvostelumenestyksen 
saaneen Esitystalous-trilogian päättävä osa.
ELÄKELÄISET 38 €, 
TAMMENLEHVÄVETERAANIT 10 €
LIPPUVARAUKSET 7.9. mennessä 
Eeva Kalin 040 756 82 19
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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 silmälasit) 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 10 kpl/vuosi 40 € arvoisia maksusitoumuksia käytettäväksi oman harkintansa mu-
kaan 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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Naisjaosto tutustui Lauri ja Lasse Reitzin säätiön museoon.

Naisjaosto kävi tutustumassa 
Reitzin säätiön museoon
Espoon Sotaveteraanit ry:n naisjaosto 
teki huhtikuussa kulttuuriretken Töölössä 
Apollonkadulla sijaitsevaan Lauri ja 
Lasse Reitzin säätiön museoon. Tämä 
paikka on monelle tuntematon, mutta 
todellinen helmi.

Lauri Reitz oli Etu-Töölön merkittä-
vimpiä rakennuttajia 1920-1950 luvuilla. 
Hän keräsi hienot taide- ja antiikkikoko-

elmat, jotka Lauri Reitzin leski Maria 
säätiöi ja koti avattiin yleisölle vuonna 
1971. Säätiö kartuttaa edelleen kokoelmia 
mm. viime vuosina on ostettu Helene 
Schjerbeckin ”Sitruunat”. Museon ho-
peakokoelma on ainutlaatuinen. Esillä on 
kuvataiteilijoiden töiden ja huonekalujen 
ohella vanhoja 1500-luvulta peräisin 
olevia aseita, arvokkaita posliiniesineitä 

ja antiikkikelloja.
Aurinkoisen retkemme kruunasi 

maukas lounas nostalgisessa ravintola 
Elitessä, jossa muisteltiin kuuluisia tai-
teilijoitamme ja heidän kantapöytiään 
historian lehtien havistessa.

   
Teksti ja kuva Liisa Sihtola
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Ässä-rykmenttiä ympäröivät monet 
myytit, mutta Kurvin kundeista kootun 
taistelijajoukon sisukkuus on legenda jo 
ihan itsessään

Havuseppelein varustautuneet vaka-
vailmeiset ihmiset kokoontuivat san-
karihautausmaille ja muistomerkeille 
13. maaliskuuta ympäri Suomen. Tämä 
harmaana valjennut tiistai oli kauan odo-
tettu päivä, jota 78 vuotta aikaisemmin oli 
tervehditty ilolla ja helpotuksella, mutta 
myös surulla ja järkytyksellä. Talvisota 
oli vihdoin päättynyt, mutta sen hinta 
oli hirveämpi kuin kukaan oli uskaltanut 
kuvitellakaan.

Yksi tällainen kulkue nähtiin Kalliossa 
Alli Tryggin puistossa sijaitsevalla muis-
tomerkillä, jonka olemassaolosta kaikki 
helsinkiläisetkään eivät tiedä. Vihjeitä 
kyseisen muistomerkin kunnioittaman 
joukon merkityksestä näille seuduille 
antaa kuitenkin jo sen viereen Hämeen-

kadulta nouseva tienpätkä; Ässänrinne.
Vuonna 1940 pystytetty graniittio-

beliski on eloonjääneiden aseveljien 
kunnianosoitus talvisodassa kaatuneil-
le Jalkaväkirykmentti 11:n eli Ässä-
rykmentin sotilaille. Helsingin Seudun 
Sotaveteraanipiirin seppeleen laskivat 
sotaveteraanit Olli Kivioja, Harry Kuis-
ma ja piirin toiminnanjohtaja Rauno 
Loukkola.

Ässä-rykmentti

Ässä-rykmentti oli ”Kurvin kundeista”, 
eli Hämeenkadun mutkaa ympäröivien 
seutujen, siis Sörnäisten, Harjun, Kallion 
ja Vallilan kasvateista koottu joukko. 
Talvisodassa he muodostivat Jalkavä-
kirykmentti 11:n, jatkosodassa heistä 
koottiin Jalkaväkirykmentti 26. 

Lähtökohdat olivat haastavat: edelli-
sen sodan arvet olivat vielä sen verran 

hyvässä muistissa.
- Tapahtumat, jotka käytiin läpi näillä 

kallioilla ja rannoilla sekä Stadin edus-
tan saarilla jättivät syvät haavat monien 
mieliin. Kaikki haavat eivät ole ehkä 
vieläkään saaneet täysin sitä hoitoa, mitä 
ne olisivat tarvinneet jo useita sukupolvia 
sitten. Kuitenkin ja kaikesta huolimatta 
lähtivät näiden isien pojat yhteistä asiaa 
puolustamaan vielä vereksillä olevista 
isien haavoista huolimatta, pohti Stadin 
Slangi ry:n Esko Vepsä muistomerkillä 
pitämässään juhlapuheessa.

Kovat oli oltavat, mutta kovia olivat 
miehetkin.

- He taistelivat sillä sisulla ja rohkeu-
della sekä neuvokkuudella, jonka ankara 
työ, vaatimaton elämä ja vastuunkan-
tamisen taito antoi niin yksilöille kuin 
ryhmällekin, joukolle ja joukko-osastolle 
kaluunoiden ja kaulusnappien määrään 
katsomatta, Vepsä muistutti.

Ässä-rykmentin muistomerkki Kalliossa. Kuva Ariela Säkkinen

Talvisodan päättymistä ja Ässä-
rykmenttiä muistettiin Kalliossa



Talvisodan tappiot olivat kovat: Ässä-
rykmentti menetti kaatuneina ja haavoit-
tuneina yli kaksi kolmasosaa vahvuu-
destaan. Sotaan lähteneestä liki 2900 
miehestä oli sodan päättyessä jäljellä 
reilu 850. Hengissä heistä on enää yksi, 
jatkosodan veteraaneja on elossa viisi.

Lempinimensä Ässä-rykmentti sai 
joukko-osastotunnuksestaan, joka sattui 
olemaan kirjain ”S”. Nimensä veroisiksi 
he sotien aikana myös osoittautuivat.

Myyttien ympäröimä joukko

Kansainvälisilläkin sotaforumeilla ar-
vuutellaan toisinaan alkuperää kuvalle, 
jossa näkyy juoksuhaudassa odottavia; 
jatkosodan aikaisia sotilaita pääkallo-
koristeisissa kypäröissä. Vastaukseksi 
tarjotaan monesti juuri Ässä-rykmenttiä 
ja selitykseksi yleisesti kerrottua legendaa 
heidän kalmankatkuisesta sotapolus-
taan.

- Kyllä heistä kerrottiin tarinaa, jota 
he mielellään ylläpitivät: että he olivat 
lähteneet matkaan perjantaina 13. päi-
vänä Harjun ruumishuoneelta ja pääte-
asemanaan Kuolemanjärvi. Totta tuossa 
ei tosin ole mikään, Ässä-rykmentin 
perinnetoimikunnan puheenjohtaja Kari 

Salminen nauraa.
- Päätepysäkkinä oli Johannes, lähtö-

päivä ei ollut perjantai eikä kolmstoista ja 
lähtökin tapahtui Vallilan tavara-asemalta. 
Tarkemmin ottaen tosin Harjun paarihuo-
neen raiteelta, hän myöntyy.

Ässä-rykmentin historia omana yksik-
könään päättyi reilu puoli vuotta jatko-
sodan alkamisen jälkeen. Tähän johtaneita 
tapahtumia ympäröi vähintään samanlai-
nen myyttisyys ja ristiriitaisuus.

Heinäkuussa 1941 alkanut hyökkäys-
vaihe jatkui rykmentin kohdalla kuukau-
sia vailla riittävää lepoa ja joukon menet-
täessä puolet vahvuudestaan. Rykmentti 
osallistui mm. Petroskoin eli Äänislinnan 
valtaukseen johtaneisiin taisteluihin. 
Joulukuun alussa se oli mukana Suo-
men hyökkäyssotavaiheen päättäneessä 
Karhumäen valtauksessa, jonka jälkeen 
uupuneet ja äärimmilleen ajetut miehet 
nousivat peräänkuuluttamaan reilumpaa 
kohtelua.

Jotkut lähteet puhuvat jopa joukkokiel-
täytymisestä, mutta tämän väitteen Ässä-
rykmentin perinnetoimikunnan tiedottaja 
Kari Björn kiistää. Karhumäen jälkeen 
osasto kuitenkin hajotettiin.

Siinä missä jotkut tulkitsisivat tuon 
niskoitteluna, näkee Vepsä tapauksessa 

esimerkin jostain ihan muusta.
- Ässän miehet osoittivat Sörkan 

kundien mielenlujuutta ja rikkumatonta 
yhteishenkeä vaatiessaan oikeutta ja 
kohtuullisuutta joukkojen tehtäväjakoon 
ja mahdollisuutta viipyä edes hetken 
levossa saavutetuissa asemissa. Suurin 
tappioin oli edetty tavoitteeseen. Lepo 
oli tarpeen. 

Valtakunnallisen 
veteraanityön uranuurtaja

Rintamalla syntynyttä aseveljeyttä 
haluttiin vaalia myös sodan talvisodan 
jälkeen. Ässä-rykmentin perinneyhdistys 
perustettiin Suomen ensimmäisten jou-
kossa jo kesäkuussa 1940. Ässä-rykmentti 
ry:n huoltotoimisto aloitti toimintansa 
seuraavassa kuussa koko maan ensim-
mäisenä, toimien esimerkkinä muuallekin 
maahan avatuille toimistoille.

Ässä-rykmentin asevelitoiminnalla 
oli maanlaajuisia ja varsin pitkäkantoisia 
seurauksia, sillä sen muualle Suomeen 
levinneen esimerkin pohjalta syntyi val-
takunnallinen organisaatio Suomen Ase-
veljien Liitto. Tämän 1945 lakkautetun 
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Ässä-rykmentin poikia etenemässä kohti Karhumäkeä, joulukuu 1941. SA-Kuva.
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järjestön henkiselle perustalle rakentuu 
yhä tänäänkin tehtävä veteraanityö.

Talvisodan Ässä-rykmentin eli JR 
11:n muistomerkkitoimikunta perustet-
tiin sekin jo toukokuussa 1940. Varoja 
rykmentin riveistä kaatuneiden muis-
tomerkkiä varten oli alettu kerätä heti 
sodan päättymisen jälkeen. Lokakuussa 
paljastetun muistomerkin suunnitteli 
Aarre Aaltonen ja sitä vartioiva leijona 
on myöhemmin koristanut rykmentin 
muitakin muistoesineitä.

Kokoontumiset täynnä 
perinteitä

Muistotilaisuuden jälkeen vuorossa oli 
perinteinen asevelitapaaminen ravintola 
Graniittilinnassa, missä kokoontumiset 
on jo yli vuosikymmenen ajan pidetty. 
Tilaisuuksissa on perinteisesti tarjottu 
Ässäsopan nimellä kulkevaa lihakeittoa. 
Tämän perinteet juontavat jo Talviso-
taan.

- Herneet piti säästää talven varalle, 
joten syötiin rokan sijaan lihakeittoa. 
Tuolloin soppa tehtiin possusta tai tais-
teluhevosista, Salminen kertoo. Mitään 
yhtä salaista ja huolella vartioitua reseptiä 
ei keittoon siis ole olemassa. Nykyään 
soppa valmistuu Graniittilinnan reseptillä 

ja naudanlihasta.
- Sen on kyllä kaksi veteraania käynyt 

aikanaan tarkistamassa ja hyväksi havait-
semassa, Salminen paljastaa. Ja hyvää 

se onkin, eikä näiden poikien muistolle 
vähempää soisikaan!

Ariela Säkkinen

Ässä-rykmentin perinnetoimikunnan puheenjohtaja Kari Salmela. 
Kuva Ariela Säkkinen

Perinteistä Ässäsoppaa. Kuva Ariela Säkkinen

Jatkoa sivulta 35
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Seniorisänky - ykkösluokan makuupaikka
Moottoroidun seniorisängyn korkeutta ja asentoa 
voi säätää helposti nappia painamalla esimerkiksi 
istuma- tai lukuasentoon.

Turvallista nukkumista
Helppokäyttöinen sänky auttaa sängystä 
nousemiseen ja sieltä kipuamiseen. Se turvaa  
kunnon yöunet, päivätorkut ja huilaushetket.

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

Tarkemmat hinnat ja lisätiedot: www.seniorikalusteet.fi

Lojer Oy | puh. 010 830 6785 | myynti@lojer.com | www.lojer.com

Kotimainen seniorisänky 

Lojerilta – myös 

vuokrattuna!

Hyödynnä 

veteraanien ja 

puolisoiden kotona 

asumista edistäviin 

palveluihin  

myönnettävää  

tukea.

Hinta alkaen  

99 € / kuukausi

Asumisen 
uusi aika.
Attendo rakentaa Mellunmäkeen 
asumisen tulevaisuutta. 

Täysin uudessa talossa on tar-
jolla korkealaatuisia asuntoja ja 
palveluita juuri niin paljon kuin 
sinä tarvitset.

Keskity nauttimaan elämästä ja 
anna meidän hoitaa pyykit, käy 
lounaalla ravintolassamme ja ti-
laa meiltä esimerkiksi siivous. 

Nyt on aika keskittyä olennai-
seen.  

Lisätiedot:  
Aluejohtaja Simo Saaranen
simo.saaranen@attendo.fi
040 550 7358
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Vänrikki 

Mielosen 
probleema

PÄHKINÖIDEN
RATKAISUA

Onnistunut Kansallisen veteraanipäivän 
pääjuhla on takana. Oli mukava tavata taas 
vanhoja asetovereita. Toivottavasti vielä 
useana vuonna juhlia järjestetään. Juhlan 
innoittamana innostuin katsomaan vanhoja 
valokuviani. Käteeni osui kuva, joka toi 
mieleen helsinkiläiselle veteraanille ikimuis-
toisia tunnelmia.  
Hyvät veteraanisisaret ja -veljet. Osaatteko Te 
kertoa mihinkä tapahtumaan kuva liittyy?

Vastaukset
Lähetä ratkaisusi tämän numeron tehtäviin 
piirin toimistoon 20.8.2018 mennessä osoit-
teella Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri, 
Mannerheimintie 93 A, 00270 Helsinki. 
Arvomme oikein vastanneiden kesken lah-
jakortit.

Voittajat
Onnetar suosi lehdessä 1/2018 olleiden 
pähkinöiden osalta Sudokussa Unto Luos-
tarista ja Mielosen osalta Eira Kaasalaista. 
Kuvassa oli Aleksis Kiven koulu, kuvattuna 
vuonna 1944.
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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:
 Veli Matti Wilska
 puh. 041 729 6262

* Sivunvalmistus:
 Kirkkonummen Sanomat Oy

* Paino:
 Newprint, Loimaa

Lehden ilmestyminen 2018:
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
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