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Hoivaa sinua  
kuunnellen

Turvallista 
asumista
Attendo-kodit tarjoavat turvallista ja 
kodikasta asumista sekä huolenpitoa ja 
yhteistä tekemistä. Kotimme sopivat niin 
ympärivuorokautista hoivaa kuin kevyempää 
apua tarvitsevalle ikäihmiselle. Tarjoamme 
myös lyhytaikaista asumista esimerkiksi 
omaishoitajan loman ajaksi. 

Tutustu tarkemmin ja kysy meiltä lisää: 

Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun sekä 
maanpuolustusväen yhteinen kirkkopyhä 
Nurmijärven Klaukkalan kirkossa 
sunnuntaina 6.9.2020

Klaukkalan kirkko on rakennettu vuosina 2003 – 2004. Piispa Mikko 
Heikka vihki kirkon käyttöön 28.11.2004. Kirkon ja sen sakraaliesineis-
tön on suunnitellut arkkitehti Anssi Lassila. Kirkon kalusteet ja valai-
simet suunnitteli sisustusarkkitehti Antti Paatero. Klaukkalan kirkko 
sai vuonna 2004 ”Vuoden betonirekenne-kunniamaininnan”.

• Klo 10.00 Messu Klaukkalan 
kirkossa, saarnaa piispa  
Kaisamari Hintikka.

• Messun jälkeen juhlahetki 
kirkossa ja sen jälkeen lounas-
ruokailu ja kahvi.

• Lähtö Mannerheimin aukiolta 
klo 9.00, paluu klo 14.00  
mennessä

• Ilmoittautumiset 19.8.2020 
mennessä toiminnanjohtajalle 
0504414703.
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Maaliskuulle suunniteltiin joka puolella Talvisodan päättymisen 
80-vuotismuistopäivää, niin Espoossakin. Toisin kuitenkin kävi. Ku-
ten presidentti Sauli Niinistö ilmaisi ”pirulainen” on saapunut maa-
hamme.

Tilanne kehittyi maaliskuussa nopeasti ja niin jouduttiin perumaan 
kaikki tilaisuudet. Espoossakin peruutettiin Talvisodan muistojuhla, 
jonka juhlapuhujaksi oli saatu ministeri Elisabeth Rehn. Muistopäi-
vänä toteutettiin vain lipunnosto ja seppeleenlasku. Myös yhdistysten 
vuosikokoukset jouduttiin siirtämään syyskaudelle. 

Espoon Sotaveteraanien kunniapuheenjohtaja Eino Luostarinen an-
toi kasvot laajasti televisiossa esitetylle ”päiväkäskylle”, jossa senio-
reita kehotetiin pysymään karanteenia vastaavissa oloissa.

Sama toistui Kansallisena Veteraanipäivänä 27.4. ja Kaatuneitten 
muistopäivänä 17.5. Seppeleenlaskut suoritettiin arvokkaasti mutta 
ilman yleisöä. 

Vaikka seniorikansalaisten säännöksiä toukokuun alulla hieman 
kevennettiin, on tautitilanne edelleen vaarallinen. Viruksen käyttäy-
tymisestä kesällä riippuu paljon, saadaanko syksyn veteraanitoiminta 
eri jaostoissa ja esitelmätilaisuuksissa ylipäänsä käynnistymään.

Nyt ollaan vähä kerrassaan valmistautumassa perinneaikaan siir-
tymiseen. Siitä on valmisteilla erilaisia toimenpiteitä, joista aikanaan 
kerrotaan yksityiskohtaisesti aikatauluineen.

Sotaveteraanit ovat sitkeätä joukkoa, joka on nähnyt tätä pandemia-
tilannetta haastavampiakin aikoja. Nyt on tärkeää taistella itsemme 
ulos tästä kaudesta. Erityisen tärkeää on säilyttää henkinen ja fyysi-
nen kunto, jotta tilanteen parannuttua voidaan jatkaa täysipainoista 
elämää. Suosittelen kaikinpuolista liikkumista vaikkapa käyttäen ai-
kanaan jaettuja kuntokortteja. Myöskään ulkoilua ei kannata unohtaa. 
Ilmojen lämmettyä kannattaa ulkoilla varovasti ja tavata läheisiä nou-
dattaen turvallista etäisyyttä. Täydellinen eristäytyminen on tuhon tie, 
sillä seniorin lihaskunto ja henkinen vireys haurastuttavat nopeasti.

Tästäkin koettelemuksesta mennään läpi perisuomalaisella sisulla. 
Toivotan kaikille sotaveteraaneille ja veteraaniaatteen kannattajille 
läheisinenne niin antoisaa kesää, kuin se näissä vaikeissa oloissa on 
mahdollista!

Hannu Viitanen
Espoon Sotaveteraanit ry
Puheenjohtaja

PÄÄKIRJOITUS2/2020
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Pääkaupunkiseudun erityispiirteenä 
veteraanityön järjestelyissä piirita-
solla on se, että piiriin kuuluu kaksi 
itsenäistä yhdistystä – Espoon ja Van-
taan sotaveteraaniyhdistykset. Koko 
piirin jäsenmäärä on tällä hetkellä 
noin 1200 jäsentä, joka on runsaat 10 
% koko Suomen Sotaveteraaniliiton 
jäsenmäärästä.

Perinneaikaan siirtyminen edellyt-
tää Pääkaupunkiseudulla sopimista 
itsenäisten yhdistysten kanssa muu-
toksen aikataulusta ja järjestelyistä. 
Tällä hetkellä keskustelemme siitä, 

Perinneaikaan siirtyminen 
edellyttää päätöksentekoa 
pääkaupunkiseudulla

voisimmeko sopia pääkaupunkiseu-
dulle perustettavan toiminnan käyn-
nistymisen 1.1.2023 alkaen. Toi-
vomme pääsevämme sopimukseen 
järjestelyistä kuluvan vuoden aikana. 

Perustettavan yhdistyksen nimeksi 
tulisi Sotien 1939–1945 Pääkaupun-
kiseudun perinneyhdistys. Nimi nou-
dattaa sekä Sotaveteraaniliiton että 
Tammenlehvän Perinneliiton linjauk-
sia.

Alueellisella perinneyhdistyksellä 
on kaupunkikohtaiset perinnetoimi-
kunnat, jotka eivät ole rekisteröityjä 

yhdistyksiä, mutta vastaavat itsenäi-
sinä toimijoina toiminta-alueensa pe-
rinnetyöstä.

Perinnetoimikunnissa annetaan 
myös mahdollisuus laajaan osallis-
tumiseen ainakin seuraaville tahoil-
le: veteraani- ja reserviläisjärjestöt, 
kunnat ja seurakunnat, kunnan sivis-
tystoimi, oppilaitokset, kotiseutu- ja 
kaupunginosayhdistykset, nuorten 
edustus, viranomaistahot (puolustus-
voimat, rajavartiolaitos) sekä muut 
kutsutut kuntakohtaisesti (killat, mp-
järjestöt, jne)
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Perinnetyön sisältö syntyy paikallisuudesta. Lauttasaaren Veijarinvuorenniemessä toimi 
jatkosodan aikana 1943 –1944 8. raskas Ilmatorjuntapatteri. Patterin alueella oli myös lottien 
ylläpitämä keittiö. Alue on nyt kunnostettu ja paikalle on tuotu kaksi penkkiä sekä veteraa-
nipäivänä 27.4.2020 pystytetty opastaulu. Paikka on nimetty Lottalehdoksi, kunnioittamaan 
suomalaisen naisen merkittävää panosta Helsingin ja Suomen puolustamisessa. 
Lottalehto on perustettu Lauttasaari-Seuran historiatyöryhmän aloitteesta. Historiatyöryhmä 
on aktiivisesti mukana piirin perinnetyöryhmän toiminnassa. Kuvat Antti Matilainen  

Kaikille nykyisille veteraanijärjes-
töille – rintamaveteraaneille, sotain-
valideille ja sotaveteraaneille - anne-
taan mahdollisuus liittyä toimintaan 
kaikilla hallinto- ja toimintatasoilla.

Perinnetyön alueellisen toimin-
nan tukena myös tulevaisuudessa on 
alueneuvottelukunta, joka tukee pe-
rustettavaa perinneyhdistystä. Alue-
neuvottelukunta kokoaa alueensa 
toimijoita yhteisiin perinnetyön hank-
keisiin, seuraa perinnetyön tapahtu-
mia, seuraa perinnetyön kohteiden 

hoitoa ja kuntoa sekä tekee aloitteita 
ja esityksiä perinnetyön toteuttami-
seksi ja kehittämiseksi. 

Helsingin Seudun sotaveteraani-
piirin ja sen yhteydessä toimivat Es-
poon ja Vantaa sotaveteraanijärjestöt 
pyrkivät sopimaan toimintansa purka-
misesta ja uuden järjestön sääntöjen 
hyväksymisestä siten, että perinneyh-
distyksen toiminta voitaisiin käynnis-
tää 1.1.2023 alkaen. Arvion mukaan 
tuolloin keski-iältään 98-vuotiaita pii-
rin sotaveteraani- ja puolisojäseniä on 

elossa pääkaupunkiseudulla noin 250 
henkilöä, joista enää harva kyennee 
asumaan kotona. 

Veteraanien tukityö ja edunvalvon-
ta hoidettaisiin perinneyhdistyksen 
toimenpitein siihen asti, kun viimei-
nenkin veteraani on kutsuttu viimei-
seen iltahuutoon.    

Pertti Laatikainen
Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin 
puheenjohtaja
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Piirissä tapahtunutta

Talvisodan 80-vuotis-
muistopäivän tilaisuudet 
13.3.2020 aloitettiin 
Vantaalla kukkien laskulla 
Tikkurilan veteraanipuis-
tossa. Yhdistyksen puheen-
johtaja Matti Passi ja 
lääninrovasti Jukka Nevala 
valmiina toimimaan.  
Kuva Tuula Mahlman.

Talvisodan päättymisen 80-vuotismuistopäivän illalla 13.3.2020 klo 18.00 sytytettiin 105 kynttilää, Talvisodan 
105 päivän muistoksi jokaisella sankarihautausmaalla. Helsingin Töölössä toimivan tyttölippukunta Hespartto 
ry:n kahdeksan partiolaista sytyttivät kynttilät Hietaniemen sankariristille.
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Espoossa 105 kynttilää sytyttivät vasemmalta lukien; Raimo Ilveskero, Yrjö Viitasaari, Hannu Viitanen,  
Raimo Riikonen ja Håkan Nyman. Kuva Matti Kaltokari.

Vantaalla tehtiin ansiokasta yhteistyötä 105 kynttilän sytyttämisessä. Tikkurilan seurakunta hankki näyttävät 
kynttilälyhdyt ja Vantaan Sotaveteraanien hallituksen jäsenet ja muut aktiivit huolehtivat kynttilöiden sytyttä-
misestä Pyhän Laurin kirkon sankarihautausmaalla. Kuvassa Sirkka Weckman. Kuva Tuula Mahlman.
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Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä ja Espoon Sotaveteraanit ry:n seppelejaoston puheenjohtaja Olli 
Sorvettula valmiina laskemaan seppeleet Kansallisena veteraanipäivänä 27.4.2020 Espoon Veteraanien muis-
tomerkille. Kuva Espoon kaupungin viestintä.

Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen ja ylivirastomestari Jani Laine laskivat kaupungin havuseppeleen 
Kansallisena veteraanipäivänä 27.4.2020 Tikkurilan Veteraanipuistossa. Kuva Esa Järveläinen.
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Tallinnassa Metsäkalmiston hautausmaalla järjestettiin veteraanipäivänä 27.4.2020 muistotilaisuus. Kuvassa 
puolustusasiamies Antti Hauvala puhumassa. Kuva Mati Blumfeld.

Kaatuneitten muistopäivänä 17.5.2020 laskettiin seppeleet sankarihautausmailla. Malmilla seppeleen laskivat 
varuskunta, veteraanijärjestöt ja seurakunta. Piirin puheenjohtaja Pertti Laatikainen ja toiminnanjohtaja Rauno 
Loukkola laskemassa piirin seppelettä.
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Lääkintälottien kertomaa sodasta 
ja sen jälkeisestä elämästä

Laurea-ammattikorkeakoulu ja Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ovat 
aloittaneet yhteistyön vuonna 2019, minkä tarkoituksena on, että opiskelijat 
tekevät lottatoiminnasta ja sota-ajan sairaanhoidosta opinnäytetöitä. Yhtenä 
tavoitteena on kuvata terveydenhuollon ammattilaisille ja aiheista kiinnos-
tuneille, millaiset tehtävät sotien vuosina 1939–1945 lotilla oli kaatuneiden 
huollossa, lääkintälotilla terveydenhuollossa ja miten ne oli järjestetty.

Kirjoitetun historian tarve ja kysyntä eivät ole kadonneet. Pikkulottien  
ja lottien kokemusten tutkiminen on tärkeää, kun vielä on mahdollista saa-
da heidät kertomaan omakohtaisista kokemuksistaan. Näitä kokemuksia ja 
toimintatapoja voidaan hyödyntää myös sairaanhoitaja koulutuksessa  
ja hoitotyössä. Tässä lehdessä on kaksi kirjoitusta, jotka perustuvat kolmen 
sairaanhoitajaopiskelijan opinnäytetöihin.

Hannele Moisander
TtM, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lääkintälotat olivat hyvin 
merkittävässä roolissa talvi- ja 
jatkosodassa. Heidän tärkeä 
työnsä osaltaan mahdollisti 
Suomen puolustuksen ja oli 
takaamassa näin maamme  
itsenäisyyden säilymistä.

Lotta Svärd oli naisten vapaaehtoi-
suuteen nojautuva järjestö, joka toimi 
Suomessa vuosina 1920-1944. Lotta 
Svärd oli maanpuolustuksen tukijär-
jestö, joka perustettiin suojeluskun-
tien tueksi. Lotta Svärd -järjestön 
lääkintäjaostoon kuului 15 prosent-
tia koko järjestön jäsenistä eli noin 
35 000 henkilöä. Vuonna 1944 arvion 
mukaan lottia oli yhteensä 232 000, 
joista 150 000 oli toimivia jäseniä, 30 
000 kannattavaa jäsentä ja 52 000 lot-
tatyttöä. 

Koulutus ja työskentely 
Vuonna 1922 keskusjohto järjesti 
ensimmäisen lottakurssin. Vuoteen 
1929 asti lääkintälottien koulutus ta-
pahtui kaksiviikkoisella kurssilla tai 
iltakursseilla, kunnes heille alettiin 
järjestää puolen vuoden mittaisia 
lääkintälottakursseja. Lääkintälotat 
kuvasivat tätä pidempää koulutusta 
hyödylliseksi, mutta eivät kuitenkaan 
katsoneet sen vastaavan sodan aikana 
tarvittavia vaatimuksia. Käytännössä 

Lottia Kivennavalla sijainneessa kenttäsairaala 23. leikkaussa-
lissa 15.12.1942

Sairaanhoitajaopiskelijat  
Aino Perimäki, vasemmalla ja 
Ella Vaittinen

oppi tapahtuikin vasta komennuksella 
sotien aikana. Lotat kertoivat joutu-
neensa yllättäviin työtehtäviin, joihin 
heidän perehdytettiin samalla, kun he 
jo työskentelivät uudessa työtehtäväs-
sä tai juuri ennen työskentelyn aloi-
tusta. Esimerkiksi eräs lotta sai viiden 
minuutin koulutuksen instrumenteis-
ta, minkä jälkeen hän jo työskenteli 

instrumenttihoitajana kenttäsairaalan 
leikkaussalissa.

Lääkintälotat toimivat erilaisissa 
hoitopaikoissa, kuten joukkosidonta-
paikoilla, sairasjunissa sekä kenttä-, 
sotavanki- ja sotasairaaloissa. Lää-
kintälottia työskenteli myös kaatu-
neidenhuollossa, eläinlääkinnässä ja 
veripalvelussa. Heidän tehtäviinsä 
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III AK:n kenttäsairaalassa Räisälässä 1944 lääkintälotat otta-
vat ensiksi potilaiden henkilötiedot.

kuului avustaa sairaanhoidollisissa 
tehtävissä, sen lisäksi he huolehtivat 
potilaiden hygieniasta ja auttoivat 
liikkumisessa sekä auttoivat potilaita 
esimerkiksi kirjeiden kirjoittamisessa 
heidän omaisilleen. 

Lotat toimivat vapaaehtoisina 
omasta halustaan ja he tekivät arvo-
kasta työtä isänmaan hyväksi ja itse-
näisyyden säilyttämiseksi. Rohkeus, 
periksiantamattomuus sekä kiitol-
lisuus elämän jatkumisesta, mutta 
myös sodan kauheus korostuivat hei-
dän kertomuksissaan. 

“Sinä et tiedä, minkälainen se oli 
se taivas ja minkälainen jyrinä sieltä 
kuulu. Minkälainen helvetti oli, mitä 
siellä tapahtuu. Silloin minä istuin ja 
kattelin, enkä osannu sanoo muuta 
kun, että rakas jumala. Ja silloin mi-
nusta tuntui, että minusta paloi kaikki 
sisältä pois. Minä tyhjenin, minusta 
jäi vain kuoret. Tää on jotain kauhee-
ta. Ja se ei ole palautunu ikinä. Minä 
en oo saanu sisälleni sitä normaalia 
ihmistä enää. Minä paloin sisältä.”  

Lotat muistavat sodan järkyttävät 
tapahtuneet edelleen, mutta ovat silti 
kyenneet jatkamaan elämäänsä sodan 
jälkeen. Moni heistä löysi rintamalta 
miehen, jonka kanssa avioitui ja pe-
rusti perheen.

Lääkintälottana toimimisen 
vaikutukset sodan jälkeiseen 
elämään
Marraskuun 6. päivänä vuonna 1944 
puolustusministeriö antoi päätöksen, 
jonka mukaan suojeluskuntajärjestön 
toiminta on lakkautettava seuraavaan 
päivään mennessä. Näin suojeluskunnat 
lakkautettiin 7.11.1944. Tämä päätös 
perustui välirauhansopimukseen Suo-
men ja Neuvostoliiton välillä. Valtio-
neuvos lakkautti myös Lotta-Svärd jär-
jestön marraskuun 23. päivänä vuonna 
1944. Lotta Svärd -järjestö oli tuolloin 
toiminut yli 20 vuotta. 

Sodan jälkeinen elämä oli lotille 
raskasta aikaa. Siihen vaikutti yhteis-
kunnan negatiivinen suhtautuminen 
heitä kohtaan. Lottia pidettiin fasis-
teina ja jopa epäsiveellisinä, he saivat 
kuulla erilaisia kurjia nimityksiä. Lo-
tat kertoivat järjestön lakkauttamisen 
tuntuneen erittäin raskaalta ja ihan 
kuin heidän tekemällään työllään ei 

olisi ollut mitään merkitystä. Lotta-
ajasta ei uskallettu puhua julkisesti ja 
osa lotista jopa hävitti kaikki lottaesi-
neet ja -pukunsa. 

”Joo se tuntu hirveältä. Se tuntu 
kerta kaikkiaan niin pahalta, että sitä 
ei niin kun käsittänyt, että minkä täh-
den ihmiset, jotkut ihmiset, ei kaikki 
suinkaan, mutta että oli paljon sem-
mosia, jotka sano, että mitä menitte 
sinne. Että se oli sitä ja sitten, että ja 
sieltäpä ne huorat tulee”

Vasta 1990-luvulla uskallettiin pu-
hua lotista ja lotat saivat puhua. 13. 
syyskuuta vuonna 1991 järjestettiin 
Finlandia talolla Lotta Svärd -järjes-
tön perustamisen 70-vuotismuisto-
juhla. Juhlaan oli kutsuttu 1500-1600 
lottaa. Juhlan tarkoituksena oli nos-
taa taas lotat esiin ja tuoda julki kii-
tollisuus heidän tekemästään työstä. 
Pääministeri Esko Aho toi valtion ter-
vehdyksen ja puolustusministeri Eli-
sabeth Rehn piti myös kiitospuheen. 

Nämä kiitokset olivat siitäkin syystä 
merkittävät, sillä viimeksi kun valtion 
taholta osoitettiin kiitosta lottien te-
kemää työtä kohtaan se oli presidentti 
Mannerheimin puhe 31.12.1944.  

Tämä artikkeli on kirjoitettu  
opinnäytetyönä 
”Lääkintälottien kokemuksia lääkin-
tälottakoulutuksesta, lääkintälottana 
työskentelystä sekä niiden vaikutukset 
sodan jälkeiseen elämään” pohjalta. 
Opinnäytetyö on julkaistu helmikuus-
sa Theseuksessa ja se on löydettävissä 
hakusanalla Lääkintälottien kokemuk-
sia lääkintälottakoulutuksesta, lääkin-
tälottana työskentelystä sekä niiden 
vaikutukset sodan jälkeiseen elämään.  

Artikkelin lähteet löytyvät opinnäyte-
työstä.

Aino Perämäki & Ella Vaittinen 
AMK-sairaanhoitaja 
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Sotasairaaloiden toiminta  
talvi- ja jatkosodassa

Talvi- ja jatkosodan aikana 
Suomessa toimi yli 50 sotasai-
raalaa, joissa hoidettiin rinta-
malla haavoittuneiden sotilai-
den lisäksi myös siviileitä. 

Entisen Uudenmaan läänin alueella 
toimi kymmenkunta sotasairaalaa. 
Useimmat sotasairaaloista oli perus-
tettu jo olemassa olevien sairaaloiden 
sekä muiden julkisten laitosten, kuten 
parantoloiden, rakennuksiin. Myös 
yksityisiltä henkilöiltä oli vuokrattu 
esimerkiksi kartanoita ja muita tar-
peeksi suuria rakennuksia haavoittu-
neiden hoitoon. Sodan säännöt ovat 
kautta aikojen kieltäneet iskut tär-
keisiin julkisiin rakennuksiin, kuten 
sairaaloihin. Tämä toteutui hyvin, sil-
lä vain yksi sotasairaala Uudenmaan 
läänissä kärsi pieniä vaurioita pom-
min rikkoessa muutamia rakennuksen 
ikkunoita.

Osa sotasairaaloista antoi eri-
koissairaanhoitoa
Useimmat sotasairaaloista olivat eri-
koistuneet joko kirurgisiin, sisätauti-

Suuri potilassali Järvenpään sotasairaalassa kuvattuna vuonna 1942

siin tai molempiin potilasryhmiin. Ki-
rurgiset potilaat oli jaettuun edelleen 
A- ja B-kirurgisiin potilaisiin vam-
mojen vakavuuden ja kiireellisyyden 
mukaan. Suurimmissa sotasairaalois-
sa oli omia osastoja erikoisaloille, ku-
ten silmä- tai korva-, kurkku- ja nenä-
tautien potilaille. Lahdessa sijainnut 
8. Sotasairaala oli yksi maamme suu-
rimpia yli 3 000 potilaspaikallaan ja 
14 osastollaan. Kyseissä sairaalassa 
hoidettiin A- ja B-kirurgisia, sisätau-
tisia, silmävammoja, kulkutauteja, 
kurkku-, nenä ja korvatauteja sekä 
iho- ja sukupuolitauteja. Liki jokai-

sella sotasairaalalla, pienimmät sai-
raalat mukaan lukien, oli parantola 
tai toipilaskoti, jossa annettiin pidem-
piaikaista hoitoa vammoistaan toipu-
ville potilaille, jotka eivät olleet vielä 
kotikuntoisia.

Monimuotoinen henkilökunta
Sotasairaaloissa työskenteli monen-
kirjava joukko sekä palkattua, että 
vapaaehtoista henkilökuntaa. Sairaa-
loiden toimintaa johti aina nimetty 
päällikkölääkäri ja hänen alaisuudes-
saan toimi yksi tai useampi lääkäri. 
Suurimmissa sairaaloissa toimi myös 
hammaslääkäri, suu- ja leukakirurgi-
aan erikoistuneissa sairaaloissa myös 
useampi. Lähes jokaisessa sairaalassa 
oli myös oma apteekki sekä apteekka-
ri, joka huolehti sotasairaalan lääke-
huollosta. 

Sotasairaalassa fyysisistä vam-
moista toipuneiden potilaiden henki-
nen jaksaminen oli usein rankkojen 
kokemusten vuoksi koetuksella. Jo-
kaisessa sotasairaalassa työskente-
li aina vähintään yksi, joskus myös 
useampi pastori, jotka valoivat uskoa 
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tulevaisuuteen. Sotiemme aikaan us-
konto oli vahvasti läsnä, sillä jopa 
Puolustusvoimien ylipäällikkö Man-
nerheim käytti lausahdusta ”koti, us-
konto ja isänmaa”.

Vaikka suurin osa suomalaista työ-
ikäisistä miehistä oli sodan aikana 
rintamalla, oli sotasairaaloihin silti 
palkattu siviiliväestöä töihin. Rinta-
malle kykenemättömät miehet hoiti-
vat usein rakennusten lämmityksen 
ja erilaisia kuljetustehtäviä hevosilla 
ja moottoriajoneuvoilla. Nuoret sota-
pojat taas toimivat lähetteinä. Lisäk-
si opiskelijoista oli suuri apu, sillä 
henkilökunnasta oli usein pulaa. Lää-
ketieteen opiskelijat eli kandit sekä 
kolmannen vuosikurssin sairaanhoita-
jaopiskelijattaret saivat ottaa vastuuta 
työelämästä ennen ammattiin valmis-
tumistaan. 

Naisten asema sotasairaaloissa
Tärkeässä asemassa sotasairaaloiden 
arjen pyörittämisessä olivat naiset. 
Sotavuosien aikana sairaanhoitajatta-
ren ammatti oli vain naisille tarkoi-
tettu ja heidän lisäkseen sairaaloissa 

työskenteli paljon vapaaehtoisia sekä 
muuta palkattua naisväkeä. Naiset 
hoitivat sotasairaaloiden paperityöt, 
siivoamisen ja ruokahuollon. Lot-
ta Svärd-järjestön lotat ja pikkulotat 
sekä Suomen Punaisen Ristin apusi-
saret huolehtivat muun muassa side-
tarpeiden teosta ja potilaiden muoni-
tuksesta. Osa lotista oli saanut lyhyen 
hoitoalan koulutuksen ja he toimivat 
lääkintälottina sairaanhoitajattarien 
rinnalla. 

Toiminnan jatko sotavuosien 
jälkeen
Sotasairaaloita perustettaessa ne aja-
teltiin väliaikaiseksi ratkaisuksi, sillä 
ennakoitiin, ettei sota tulisi kestämään 
ikuisuutta. Sotasairaaloiden toimintaa 
alettiin vähitellen ajaa alas jo ennen 
jatkosodan virallista loppua ja vuo-
den 1944 loppuun mennessä kaikkien 
Uudenmaan läänin sotasairaaloiden 
toiminta oli loppunut. Muun maan 
tapaan myös Uudenmaan läänissä toi-
mintansa lopettivat ensin pienimmät 
sotasairaalat, sillä niistä oli helppo 
siirtää hoitoa tarvitsevat potilaat jat-

käpyrinne
Palvelutalomme Töölössä ja Käpylässä tarjoavat turvalli-
sen kodin palveluineen. Myös lyhytaikainen asuminen on 
mahdollista taloissamme. Tarjolla on hoiva- ja siivouspal-
velujen lisäksi laadukkaita fysioterapia- ja toimintaterapia-
palveluja, joita toteuttavat upeat ammattilaiset Päivi, Sari 
ja Sonja. Fysioterapeuttien ja toimintaterapeutin palveluja 
tarjoamme myös talojen ulkopuolisille asiakkaille.

Järjestämme molemmissa taloissa monipuolista ryhmä-
toimintaa ja kaikille avoimia tapahtumia. Olemme olleet 
aktiivisesti mukana kehittämässä ja tarjoamassa miele-
kästä arkea ikääntyville ihmisille eri hankkeiden kautta.

Sinäkin olet tervetullut mukaan osallistumaan hyvinvointia 
tukevaan toimintaan joko asukkaana, asiakkaana, jäsene-
nä, työntekijänä tai vaikkapa vapaaehtoisena.

Soittele, niin kerromme lisää Käpyrinteen toiminnasta ja 
mahdollisuuksista!

Kantin Pysäkki & Käpylän Pysäkki
Puh. 040 017 3031/ Erja Vanhanen
Puh. 044 550 5572/ Minna Kiviaho
erja.vanhanen@kapyrinne.fi  
minna.kiviaho@kapyrinne.fi  

Käpyrinne ry 
Hyvä mieli – 
sydämellinen palvelu

kohoitoon suurempiin sairaaloihin. 
Tällaisissa tapauksissa jatkohoito-
paikka oli usein 1. Sotasairaala Hel-
singissä, joka sodan loputtua jatkoi 
toimintaansa nimellä Keskussotilas-
sairaala 1 (KSS 1), tuttavallisemmin 
tunnettu myös nimellä Tilkka. Tilkan 
toiminta loppui vuonna 2006 ja Puo-
lustusvoimien erikoissairaanhoito 
siirtyi kunnallisten palveluntarjoajien 
alaisuuteen.

Lisää aiheesta
Uudenmaan läänin sotasairaaloiden 
toiminnasta on tuotettu opinnäytetyö 
yhteistyössä Helsingin Sotaveteraani-
piirin ja Laurea Ammattikorkeakou-
lun kanssa. Koko työ on luettavissa 
verkossa osoitteessa , 
jossa julkaistaan ammattikorkeakou-
luissa tuotettuja opinnäytetöitä. Työ 
löytyy hakusanalla ”Uudenmaan lää-
nin sotasairaaloiden toiminta talvi- ja 
jatkosodan aikana” tai kirjoittajan ni-
mellä ”Heidi Tolonen”.

Heidi Tolonen 
Sairaanhoitajaopiskelija
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Ministeri Elisabeth 
Rehn, puhe Espoon 
sotaveteraanit ry:n 
muistojuhlaan  
Talvisodan päättymis- 
päivänä 13.3.2020. 
Juhlaa ei voitu viettää 
koronaviruksen isket-
tyä myös Suomeen.

Juhlistamme tänään historiamme erään ratkaisevimman 
koitoksen loppumista, talvisodan päättymistä 80 vuotta 
sitten.  Arvostan suuresti, että juhlan järjestäjät, Espoon 
sotaveteraanit, ovat kutsuneet minut juhlapuhujaksi.

Jag känner mig djupt hedrad över att Esbo Krigsvete-
raner inbjudit mig att festtala vid tdetta viktiga ihågkom-
mande.

kysymyksen: miksi suomalaiset jatkuvasti viettävät so-
tiemme merkkipäiviä, eikö jo olisi aika katsoa eteenpäin?  
Heille vastaan, että sekä talvisotamme että jatkosotamme 
olivat koko kansalle yhdistäviä, ponnistelimme yhdessä, 
niin etulinjoilla kuin kotirintamalla, vapaan itsenäisen ko-
timaan turvaamiseksi.  

Näin päinvastoin kuin itsenäisyyttämme seuraavan 
kansalaissodan, sisällissodan, maamme kahtiajakoon pyr-
kivän sodan muisto joka tuo surua, ihmetystä ”kuinka 
saatoimme?” On erinomaista että sitä aikaa jo käsitellään 
puolueettomasti ja kriittisesti, niin kuin kaikkia sisällis-
sotia pitäisi käsitellä.

Kun jouduimme 30.11.39 hyökkäyksen kohteeksi, osoi-
timme voimaa kansakuntana.  Nuoret miehet joutuivat 
taistelemaan puutteellisella kalustolla, mutta uhrautumi-
sen, voittamisen tahto herätti maailmanlaajuista huomio-
ta, sympatiaa.  Emme myöskään saa unohtaa kiitollisuut-
tamme niitä kohtaan jotka osallistuivat vapaaehtoisina, 
mm Ruotsista ja Virosta, Viron Suomen Pojat taistelivat 
kanssamme varsinkin jatkosodassa, mistä he joutuivat 
maksamaan kovan hinnan palattuaan kotiin. Vuodet 1939-
1945, Lapin sotaa unohtamatta, olivat kansakuntamme 

yhteisten ponnistelujen aikaa, niin miehemme rintamalla, 
kuin naiset, pojat, tytöt kotirintamalla.  Myös 1921 perus-
tettu Lotta Svärd-järjestö joutui näyttämään osaamisensa 
tositoimissa. Yhteiskunnan rattaiden pyörittäminen, rinta-
malla taistelevien tukeminen oli meidän, naisten tehtävä. 
Ja olihan niitä naisia toki myös rintamalla. 

Olin viisivuotias talvisodan päättyessä, mutta jatko-
sodassa pääsin virallisesti pikkulotaksi.  Myös minä sain 
palvella isänmaatani.  Käpyjen, voikukanjuurien, vadel-
manlehtien keräämistä, ja varsinkin pakettien kokoaminen 
lähetettäväksi ”sinne jonnekin” oli meidän tehtäviämme.  

Oli mahtava kokemus saada kenttäpostia rintamalta, 
tuntemattomalta sotilaalta joka oli pakettini saanut.  Hän 
iloitsi siitä että niin nuoret lapsetkin haluavat heitä muis-
taa.  Yhdeksänvuotiaan kutomat sukat olivat kyllä rakkau-
della valmistetut. Sotilaspoikien kanssa seisoimme kun-
niavartiossa, kun oman kylän pojat ja miehet tuotiin kotiin 
viimeiseen leposijaansa kotikunnan mullassa.

Kansamme yhtenäisyys, voimakas tahto selvitä itse-
näisenä valtiona suurten menetysten jälkeen, oli se henki. 
joka teki sotiemme ratkaisevista päivistä muistamisen ar-
voisia.   Muodostimme yhtenäisen kansan, kunnioittaen 
kaikkensa antaneita kaatuneita ja haavoittuneita.  Pyrkien 
rakentamaan menetetyn jälkeen kestävän yhteiskunnan 
osoitimme, etteivät menetykset olleet turhia.

Tämän päivän sisällissodat käydään poliittisen ja talou-
dellisen vallanhalun siivittämänä, ja niissä vieraat valtiot 
haluavat olla mukana jaossa. Ne synnyttävät ylitse ym-
märryksemme nousevia pakolaismääriä maailmassa. Niis-
sä naapuri taistelee naapuria vastaa, veli veljeä vastaan, ja 

Elisabeth Rehn on haluttu juhlapuhuja.  
Kuva vuodelta 2018 Mäntsälän kirkosta.  
Kuva Markku Seppä

Arvoisat kunniavieraamme, sotiemme veteraanit ja lotat,  
ärade veteraner och lottor, hyvä juhlayleisö.
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naiset ja lapset ovat sodan todellisia häviäjiä, näistä sodis-
ta ei juuri sankareita synny. Sen vuoksi muistamme kiitol-
lisuudella omia sankareitamme, niitä jotka loivat uuden 
mahdollisuuden isänmaallemme. 

Veteraanimme, niin miehet kuin naiset, teidän osuuten-
ne on ratkaiseva.  Moni teistä joutui kovin nuorena, mel-
kein lapsena, sotatantereelle, moni myös haavoittui.

Kun tulitte kotiin, teitä odotti valtava jälleenrakennus-
urakka, ja samalla sotakorvausten suorittaminen Neuvos-
toliitolle. Luovutettujen alueiden, Karjalan ja myös vuok-
ratun Porkkalan yhteensä sadoilletuhansille oli löydettävä 
kodit ja ansiot. Kotipitäjääni Mäntsälään tuli paljon evak-
koja Karjalasta, omaan kotiini taas sukulaisia Porkkalan 
alueelta. Kotiutuminen oli varmaan vaikeaa. Olen lukui-

kuinka vaikeaa on ihmiselle jättää oma kotinsa.  Se kos-
kee myös tämän päivän pakolaisia.

Elämänne aikana on suuria muutoksia Suomessa tapah-
tunut.  On läpikäyty talouskriisejä, ja on tullut takapakkia, 
mutta kokonaisuutena on teidän aikanne ollut menestys-
tarinaa, maastamme on tullut mallimaa niin monella tär-
keällä saralla, koulutustasomme yhtenä niistä.  Te todella 
olette rankentaneet Suomen!

Kun minut nimitettiin puolustusministeriksi 1990, mo-
net veteraanimme kauhistuivat: ovatko miehet loppuneet 
Suomesta?  Muistan silloin että jalkaväenkenraali Adolf 
Ehrnrooth rauhoitti tilannetta sanomalla: ”annetaan tytöl-
le mahdollisuus näyttää mihin pystyy, arvioimme sitten”.  
Sain tämän mahdollisuuden, hänkin oli tyytyväinen. 

Varusmiesten asiat olivat minulle ensisijaisia.  Ensim-
mäisiä päätöksiäni oli vaatimus asentaa varuskuntien ves-
soihin ovet.  Minut naurettiin suohon – vaatiiko se seu-
raavaksi kukkaverhoja tupiin?  Nyt varusmiehet valittavat 
yhteistupia, yksityisyys on monelle nykynuorelle tärkeä, 
vanhanajan perustaidot puuttuvat nykymaailman nuorilta.  
Te veteraanit varmaan hieman huvittuneena seuraatte va-
litusta – ei korsuissa juuri yksityisyyttä tainnut olla.

Suomen puolustaminen kuuluu kaikille.  Se ei ole ai-
noastaan velvollisuus, se on etuoikeus. Tämän päivän 

sodan strategian suoria kohteita, naiset ja lapset muodos-
tavat suuren osan uhreista. Yhteiskunnan toimintakyvyn 
lamaannuttaminen erilaisin teknisin keinoin, valepropa-
ganda, sanat kuten hybridi, kyber, trollit ovat uutta ja pe-
lottavaa.

Puolustusministerikautenani naisille avautui rauhan-
turvaajakoulutus, ja monet naiset ovat osallistuneet YK:n 
operaatioihin toivottuina toimijoina. Luonnollisena jat-
keena myös naisten asepalvelu mahdollistettiin, ja toteu-
tettiin 1995, ensimmäiset naiset astuivat palvelukseen 25 
vuotta sitten, mutta vapaaehtoisina.  Olisiko jo aika muu-
toksiin?  

Yhä useammat kansalaiset, varsinkin naiset, Varus-
miesliiton tukemana, toivovat kutsuntojen koskevan koko 
ikäluokkaa, miehiä ja naisia, jotta jokainen suomalainen 

tietäisi mitä maan kokonaisturvallisuus kantaa sisällään. 
Ilmastonmuutoksen uhat metsäpaloineen ja tulvineen, tur-
vapaikanhakijamäärineen vaatii myös uutta osaamista nii-
den hallitsemiseen.  Olen iloinen, että puolustusministeri 
Kaikkonen on tarttunut haasteisiin, nimittäen komiteat 
asioita pohtimaan.  Valmiita selvityksiä ehdotuksineen on 
hyvänä pohjana jo olemassa.  Entisenä tasa-arvoministe-
rinä näen tämän myös tasa-arvokysymyksenä, mutta eten-
kin parhaan materiaalin käyttönä kokonaisturvallisuutem-
me takeena.

Haluan kiittäessäni teitä sotiemme veteraaneja ja lot-
tia toiminnastanne isänmaamme hyväksi, vakuuttaa teille, 
että suomalaiset nuoret, niin miehet kuin naisetkin rakas-
tavat Suomea.  Heidän elämänsä on kovin erilaista kuin 
meidän sukupolvemme oli.  Emme mekään uskoneet jou-
tuvamme veriseen sotaan, jättäen kaiken rakkaan ja totu-
tun taaksemme ajaksi, jonka kestoa emme tienneet.  Tun-
nen nuoria hyvin, ja olen varma, että heiltä löytyy samat 
voimat puolustaa maatamme tarvittaessa.

Tack för att ni byggde oss ett fosterland att vara stolt 
över!

Kiitos että rakensitte meille isänmaan, josta voimme 
olla ylpeitä!

Sotaveteraaniliitto luovutti Elisabeth Rehnille 
1996 Sotaveteraaniliiton ansiomitalin.  
Kuva Markku Seppä
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”Tämä pirulainen 
on voitettavissa, 
me nujerramme sen”

Maaliskuun puolestavä-
listä voimassa olleet koro-
narajoitukset vaikuttavat 
poikkeuksellisella tavalla 
ihmisten arkielämään, 
erityisesti yli 70-vuotiaiden 
osalta. Arjen elinpiirin ja 
rutiinien rajoittuminen 
kodin seinien sisälle sekä 
harrastusten ja sosiaalisten 
kanssakäymisten vähene-
minen merkitsevät monelle 
suurta muutosta totuttuun. 
Poikkeustilanne korostaa 
elämän perusasioiden, 
kuten liikkumisen, tärkeyt-
tä. Alla kolmen jäsenemme 
kertomukset, miten he ovat 
kokeneet rajoitukset.

Asta Heickellillä on kolme lasta ja kymmenen lastenlasta. 
Kuvassa suvun nuorin Oliver isoäiti Astan mökillä Kumpulan 
siirtolapuutarhassa Helsingissä.  Kuvan otti Oliverin äiti  
Astrid Koljonen.

Veteraanin  
korona-aika                                                                                  
Kun jäin Yleisradiosta (YLE) eläk-
keelle, työkaverini antoi YLE:n kant-
tiinin kahvilassa mainion ohjeen: ” 
Muista sitten, että menet joka päivä 
tuvasta ulos”. Ulkoilu, kävely ja lii-
kunta kaikkinensa olivat hänen mie-
lestään itsestäänselviä asioista, mut-
ta ne olivat vain yksi osa eläkkeellä 
olevan arjen hyvää todellisuutta. Hän 
jatkoi: ”Toivottavasti olet mahdolli-
simman monen seuran ja yhdistyksen 
jäsen”. Hän muistutti, että vanhuudes-
sa varsinkin yksineläjän elämään kuu-
luu paljon yksinäisyyttä. Sen sijaan 
jäsenyys yhteisöissä tuo paljon valoa 
ja iloa elämän arkeen.

Täällä ikäkaranteenissa olen huo-
mannut miten oikeassa työkaverini 
oli ja sen miten tärkeitä ovat olleet yh-
distysten ja seurojen kerhotoiminnat. 
Muun muassa siksi että on päässyt ta-

paamaan mukavia ihmisiä, jotka ovat 
tulleet tutuiksi vuosien varrella.

Kun katson päiväkirjan sivuja, niin 
niissä toistuu sana PERUUTETTU. 
Kuulun muiden muassa Eläkeliittoon, 
Kuuloliittoon, UKK-seuraan, Kampin 
palvelutalon kulttuurikerhoon, Val-
lilan Kotien Puolesta yhdistykseen, 
Sotaveteraanijärjestöön, jonka toi-
minnasta kaipaan juuri nyt eniten Ou-
lunkylän palvelutalon ja Folkhälsanin 
tilaisuuksia. Harmi että Uudenmaan 
Lottaperinneyhdistyksen ja kotiseutu-
yhdistyksistä Helsingin Savonlinna-
Seuran ja Katajanokkaseuran sekä 
Radion Sinfoniaorkesterin, RSO:n 
Ystävien tapahtumat on peruutettu.

RSO:n Ystävien jäsenet pääsevät 
orkesterin kenraaliharjoituksiin ja si-
ten tapaamaan läheltä loistavia omia 
ja kansainvälisiä kapellimestareita ja 
solisteja. RSO:n ohjelmassa oli me-
neillään Beethovenin 250-vuotisjuh-
linta ja nyt on kaikki peruutettu. RSO 
soitti ilman yleisöä 13.3. konsertin, 

joka esitettiin YLE Areena kanavalla. 
RSO on korvannut kevään sinfoniaor-
kesterikonsertit ilman yleisöä olevil-
la kamarimusiikkikonserteilla, jotka 
ovat nähtävillä YLE Areenassa.

13.3.2020 oli kulunut Talvisodan 
päättymisestä 80 vuotta. Juhlallisuuk-
sista peruttiin mm. valtakunnallinen 
muistohetki Helsingin Tuomiokirkos-
sa, jonne usea sotaveteraani oli saanut 
kutsun.

Täällä ikäkaranteenissa korostuu 
yksinäisyyden ja toimettomuuden 
olemassaolo. Minulla on kaksi ikä-
toveria, jotka kotioloissakin joutuvat 
käyttämään rollaattoria. Heitä käyvät 
lapset ja nuoripolvi tervehtimässä ja 
ulkoiluttamassa. Onneksi on vapaa-
ehtoisia apujoukkoja vanhoille, joilla 
ei ole lapsia tai lapsenlapsia. Minun 
tapauksessani kaksi tytärtäni asuu 
Helsingissä ja heidän lapsistaan viisi 
voi opiskelun ja työn lomassa käydä 
auttamassa minua ja kävelyttämässä 
Katajanokan ympäri. Onneksi ruoka-
annoksia voi ostaa ravintolasta kotiin 
vietäväksi.

Tällaista on elämä poikkeusoloissa.

Asta Heickell
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Kuntoilu on mukavaa. Jaakko Estola painottaa, että kumi-
nauhan kuntoa on tarkkailtava.

Liikettä, liikettä, 
papat!                                                                                
Vielä viime vuoden toukokuussa 
osallistuin lentopalloharjoituksiin. 
Lentopallon pelaaminen kaksi- tai 
kolme kertaa viikossa oli ollut mi-
nulle vuosikymmenien ajan kes-
keinen liikuntamuoto. Täytettyäni 
sata vuotta, oli ikä kuitenkin ottanut 
miehestä yliotteen. Tasapaino oli 
heikentynyt, ja kaatumisen sekä 
loukkaantumisen riskit olivat kasva-
neet äärirajoille. Haikealla mielellä 
jätin pelikassini komeron nurkkaan 
tiedostaen, että se tulee jäämään 
sinne loppuiäksi.

Syksyllä iski yksinäisyyden tunne. 
Kalenterista puuttuivat peliajat. Oli 
aikaa miettiä, kuinka paljon rikkautta 
lentopallo oli minulle vuosikymme-
nien aikana antanut elämään.

“Mitä nyt seuraavaksi”, ajattelin. 
Tyhjyys oli henkisesti raskasta. Pää-
tin hakeutua Oulunkylän kuntoutusk-
eskuksen kerran viikossa järjestämään 
kuntoutukseen sekä puolihoitoon. 
Aamulla ennen kello kahdeksaa auto 
haki minut Oulunkylään, ja iltapäiväl-
lä mies palautettiin samaa reittiä tai-
kaisin kotiin. Oulunkylässä aamu-
kahvien jälkeen alkoi ohjelma, josta 
ensimmäisenä vuorossa oli kuntosali. 
Sali oli täynnä hienoja venytys-, pun-
nerrus-, ja nostolaitteita. Ohjaaja 
opetti kädestä pitäen käyttämään lait-
teita. Ohjelman läpivientiin kului va-
jaa puoli tuntia.

Kuntosali oli pistänyt veren ki-
ertämään, ja olo vain parani istuma-
jumpassa. Olin suhtautunut istuma-
jumppaan aikaisemmin kriittisesti, 
pitäen sitä lähinnä käsien ja jalkojen 
varovaisena heilutteluna. Ohjaaja 
sai kuitenkin meidän jäsenemme ve-
nymään vuosikymmenien aikana syn-
tyneestä, paikoilleen jumiutumisen 
aiheuttamasta tilasta.

Näiden ohjelmien suorittaminen 
vain kerran viikossa ei ole riittävä 
määrä kunnon kehittämiseen. Ohjel-
mat antavat kuitenkin herätteen suo-
rittaa viikon muina päivinä kotona 
liikunnallisia liikkeitä. Oulunkylässä 
ohjelmaan kuului myös muuta, es-
imerkiksi lehden lukua sekä tietovi-

sailua. Myös jouto- ja lepoaikaa jäi 
paljon. Opin kuntoutuksen ohella 
pitämään myös Oulunkylässä tarjotu-
sta erinomaisesta ruoasta. 

Koronavirus tuli, ja katkaisi Ou-
lunkylässä käynnit. Jäin kaipaamaan 
kuntosalia ja tuolijumppaa. Punner-
ruksia ja venytyksiä tässä nyt kaivat-
taisiin. 

Vuosikymmen sitten akillesjäntee-
ni katkesi lentopalloa pelatessani. Sil-
loin kuntoutusta hoidettin kuminau-
havenytyksillä. Nyt löysin laatikosta 
tämän vanhan kuminauhani, mutta 
mallikuvia erilaisista kuminauhave-
nytyksistä en löytänyt. Nyt kuntoilen 
kuminauhalla Oulunkylässä oppi-
miani liikkeitä matkien. Kuminauha-
jumppaa voi tehdä vaikka joka päivä. 
Itse olen päätynyt kolmen kerran viik-

kovauhtiin, noin vartin verran kerral-
laan. 

Koronavirus on sulkenut meidät 
neljän seinän sisälle. Älkää antako 
lihastenne surkastua. Aamulla kyyk-
kyyn ja ylös. Tehkää se vaikka tuo-
lia apuna käyttäen, noin kymmenen 
kyykkyä kerrallaan. Kuminauhalla 
saadaan liikettä käsiin, jalkoihin ja 
yläkroppaan. Aikanaan, on hyvä han-
kkia painetut liikeohjeet, jotta vo-
imistelu saadaan tehokkaammaksi 
ja kaikkia lihaksia vahvistavaksi. 
Kuminauhalla saatte uuden nosteen 
jumppaanne. Se on jopa hauskaa ja 
innostavaa.

“Liikettä, liikettä!” komennettiin 
ennen armeijassakin.

 
Jaakko Estola
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Käyhän se näinkin. Laila 
Kotiranta kotikampaamos-
sa. Kampaaja Heli Stenberg 
ProCut-kampaamosta tekee 
mielellään kotikäyntejä.

Koti-
karanteenissa                                                                      
Luin Helsingin Sanomista erään elä-
keläisen kirjoituksen siitä, että yli 
70-vuotiaat on komennettu pakkolo-
malle ihan pykälien perusteella ja nyt 
on joutilaista aikaa. Komennus koski 
tietysti myös meitä sotaveteraaneja. 
”Pysykää kotona, peskää kätenne hy-
vin jne. jne. Näin säästytte sairaudes-
ta” Ohjeita riitti.

Kun puhelimessa kysytään, miten 
voit ja miten pärjäät, voin puhtaalla 
omallatunnolla vastata, että HYVIN. 
Asun yksin ja elän melkein ”normaa-
lia” elämää aamutoimineen; sanon 
hyvät huomenet suuressa kuusessa 
asuville oraville, otan lääkkeet, luen 
tarkasti Hesarin, katselen TV-uutiset 
ja teksti-TV:n viestit, seuraan Teema-
kanavan sarjoja. Mutta ennen kaik-
kea ylläpidän mukavia harrastuksiani 
eli ristisanatehtävien ratkomista ja 
dekkareiden lukemista. Aika menee 
totaalisesti niitten lukemisessa. Jän-
nitys laukeaa vasta kirjan lopussa ja 

sen vuoksi on valvottava joskus myö-
hään. Se taas tietää sitä, että aamui-
sin pitää nukkua pitkään. Sopii hyvin 
yksin asuvalle. Kotikaranteenin ajan 
voi tietysti kuluttaa ihan järkevästi-
kin; kirjoittaa kirjeitä ja hoitaa asioita 
puhelimitse.

Olen tosin kiitollinen, että Talviso-
dan 80-vuotistapahtumassa 13.3. sain 
olla mukana laskemassa havuseppe-
lettä Talvisodan muistomerkille Ka-
sarmintorilla ja Hietaniemen sankari-
haudoille. Arvokkaita tilaisuuksia.

Hoito ja huolto pelaa hyvin. Olem-
me sopineet, että tyttäreni pitää huolta 
minusta ja että poikani huoltaa hänen 
tyttärensä. Ruokaa on ja kotivara on 
otettu huomioon. Kohdallani tilanne 
on siis hyvä.

Suomi ja suomalaiset on monissa 
liemissä keitetty vuosien saatossa. 
Olemme aina pärjänneet ja hyvin, 
taistelleet Isänmaamme vapauden 
puolesta. Olen varma, että selviämme 
myös tästä kriisistä.

                          Irma Lähdesmäki

Talvisodan päättymisen 80-vuotismuistotilaisuuden aamun tilaisuudet ehdittiin toteuttaa en-
nen Valtioneuvoston antamia kokoontumisrajoituksia.  Talvisodan kansalliselle muistomerkil-
le laskivat seppeleen Helsingin kaupungin edustajat Kai Kalmari ja Otso Kivekäs, varuskun-
nan päällikkö eversti Petteri Tervonen ja sotaveteraanit Irma Lähdesmäki ja Erkki Merikallio.
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Maailma tarvitsee esikuvia!
Eräs automerkki mainosti aikoinaan tuotteitaan sanomal-
la, että maailma tarvitsee esikuvia. 

Arvon sotilaat. Muutama kuukausi sitten Kaartin jää-
kärirykmentti sai poikkeuksellisen arvovieraan - Sotiem-
me veteraani Hannes Tuovisen. Hänestä kuvattiin täällä 
Santahaminassa ikimuistoinen video, kun hän – 76-vuo-
den tauon jälkeen tarttui Maxim-konekivääriinsä. Hetken 
mies haki tuntumaa ja sitten se löytyi. Ja Johan alkoi nap-
sumaan.

Samainen mies on kunnostautunut sosiaalisessa me-
diassa kommentoimalla Kaartin jääkärirykmentin uuti-
sia. Saapumiserän 1/20 alokkaille hän kommentoi soti-
lasvalaa näin: ”Varmasti mieleenpainuva tilaisuus. Minä 
muista valani vuodelta 1942 Kuopion kasarmilta, Valasta 
suoraan sitten sotaan täyttämään valan ehtoja.” Ystävät 
hyvät. Maailma tarvitsee esikuvia. 

Viime päivinä Joukko-osastomme on ollut vahvasti 
toteuttamassa paikallispuolustusharjoitusta. Tätä uutista 
Hannes Tuovinen säesti kannustavilla sanoilla: ”Antoisaa 
harjoitusta taistelijoille toivottaa Rukajärven veteraani.”

Sotilaspastori Risto Kaakisen puhe Uuden-
maan jääkäripataljoonan perinnepäivän  
kenttähartaudessa Santahaminassa 6.3.2020

Hannes Tuovinen lähti 18-vuotiaana jatkosotaan 
Kuopiossa suoritetun parin viikon alokaskurssin 
jälkeen. Hän partioi ensin Repolassa ja totutte-
li siellä sotatoimiin. Repolasta Tuovinen siirtyi 
Rukajärvelle, missä Hannes palveli etulinjassa 
konekiväärimiehenä 14. divisioonassa jalkaväki-
rykmentti kymmenen kolmannessa pataljoonassa. 
Hanneksen sotapalvelus kesti 3 vuotta.

Hyvät ystävät. Hannes Tuovinen on 96-vuotias ja hän 
yhä on esikuvana meille. Hän tuo viestiä menneiltä suku-
polvilta, mutta sen lisäksi hän myös kannustaa eteenpäin 
– hän luo esimerkillään yhteenkuuluvuutta.

Maailma tarvitsee esikuvia. Me tarvitsemme esikuvia. 
Me tarvitsemme sinua, joka sydämen asiaksi otat yhteisen 
hyvän. Siunatkoon meitä työssämme ja elämämme taiste-
luissa kaikkivaltias ja armollinen Jumala. 

Risto Kaakinen
Sotilaspastori

Jatkosodan veteraani Hannes Tuovinen pääsi verestämään alkuvuodesta ampumataitojaan 
Maxim-konekiväärillä Santahaminassa. Kuva; Antti Virtanen/Ruotuväki.
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Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri

Sotaveteraanipiiri veteraanin, 
puolison ja lesken rinnalla!
Me olemme Sinua varten. Toimistomme sijaitsee ns. lottatalossa, 
ravintola White Ladyn vieressä osoitteessa Mannerheimintie 93 A

Toiminnanjohtaja Piirisihteeri Sosiaalineuvoja
Rauno Loukkola Sinikka Watjus Anni Grundström
050 441 4703 050 441 4704 (toimisto) 040 822 3998
 

 

 • jäsenasiat • avustusasiat
 • jalkahoidot, hieronnat • kotikäynnit
 • ilmoittautumiset

toiminnanjohtaja.hssvp
@kolumbus.fi

piirisihteeri.hssvp
@kolumbus.fi 

anni.grundstrom
@sotaveteraaniliitto.fi

Kotisivumme löytyvät osoitteesta: sotaveteraanipiirihelsinki.fi 
Facebookissa olemme osoitteessa: facebook.com/hssvp

Meidät tavoittaa;
Piirisihteerin
• toimistolta arkisin (ma – ke) 
 klo 9.00 – 14.00
• puhelimella (ma – ke) 
 klo 9.00 – 12.00
Toiminnanjohtajan ja sosiaalineuvojan
• sähköpostilla tai puhelimella

Postiosoitteemme on;
Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri
Mannerheimintie 93 A
00270 Helsinki

Jäsenpalvelut
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Jalkahoitoa / hierontaa
Piiri kustantaa puoliso- ja leskijäsenille 4 jalkahoitoa / hierontaa toimintavuonna. Ota yhteys piirisihteeriin.

Asunnon korjaustyöt
Veteraanilla ja veteraanin leskellä on mahdollista saada avustusta asunnon pieniin korjaustöihin. Lisätietoa 
saat Anni Grundströmiltä

Kotikäynti; tarvitsetko apua, onko Sinulla huolia
Jos tunnet, että tarvitset apua tai tukea, soita Annille ja sovi kotikäynnistä. Anni auttaa asioiden selvittämi-
sessä. Myös omaiset voivat ottaa yhteyttä.

Avustaja kotiin
Piirillä on sopimus palveluntuottajan kanssa leskijäsenille annettavasta kotiavusta. Avustaja on apuna kodis-
sa ja sen ulkopuolella. Palvelusta perimme pienen omavastuuosuuden. Henkilökohtainen apu käsittää mm.:

avustaminen, peseytymisessä avustaminen

tiön pienen järjestelytyöt

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

Taloudellista tukea järjestön kautta
Henkilökohtaiset avustukset on tarkoitettu pääsääntöisesti pienituloisille, esim. lääke-, hammas- sekä 
terveydenhuollon hoitokuluihin, sekä silmälasien hankintakustannuksiin. Hakijan täytyy olla piirin tai jäsen-
yhdistyksen jäsen. Hakemuksessa tulee olla hakijan henkilötiedot, tuloselvitys, avustuksen käyttö sekä 
selvitys aiheutuneista kustannuksista. Tilinumerot on ilmoitettava IBAN-muodossa. 

Hakemuksen voi tehdä hakija itse, hänen omaisensa tai sotaveteraaniyhdistyksen edustaja.  Hakemukset 
lähetetään Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiriin. Päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti hakijalle ja myönnet-
ty avustus maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille. 
Samana vuonna ei samalle hakijalle avustusta myönnetä toistamiseen. 

Avustusta ei myönnetä
-

tusvastikkeessa eikä vakuutusten piiriin kuuluvia vahinkojen omavastuita korvata.

Hakemuksia saa piiristä tai sen voi tehdä vapaamuotoisella kirjeellä, jossa selviää edellä mainitut 
tiedot. Hakemus lähetetään osoitteella Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri. Mannerheimintie 93 A, 
00270 Helsinki

Kaikki hakemukset käsitellään luottamuksellisesti. 
Jos asiassa ilmenee kysyttävää tai epäselvyyksiä, pyydämme teitä ottamaan yhteyttä:
Anni Grundström / Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri, puh. 040 822 3998
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HELSINGIN SEUDUN SOTAVETERAANIPIIRI RY

PIIRI
Puheenjohtaja Pertti Laatikainen

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

Toiminnanjohtaja Rauno Loukkola  puh. 050 441 4703
sähköposti: 

Sosiaalineuvoja Anni Grundström puh. 040 822 3998
sähköposti 

Piirisihteeri Sinikka Watjus  puh. 050 441 4704
sähköposti: 

Kuolleet ja osoitteenmuutokset piirisihteerille!

Inkeriläiset ja Karjalaiset Heimoveteraanit kerho
Toiminnanjohtaja Vihtori Hyyrönen puh. 050 301 9140
Puheenjohtaja Hans Gabrielsson, puh. 040 952 3062

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./fax 372 6660 435

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 Hannu Viitanen puh. 040 533 8911

Naisjaoston pj Liisa Sihtola, puh, 0500 801 510 

Espoon Sotaveteraanikuoro
Puheenjohtaja Lauri Lehtonen, puh. 0400 542 527
Kuoron johtaja Anita Lehtonen, puh. 0400 641 321
pianonvirittäjä.anita@gmail.com
Kuoron varajohtaja Tapani Härmä, puh. 050 306 8801
Isäntä, lipunkantaja Erkki Laaksonen puh. 0400 678 309

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. 0400701533
Veteraaniyhteyshenkilö Kaarlo Männistö  
puh. 0400 440 942

HELSINGIN RAUHANTURVAAJAT ry
Veteraaniyhteyshenkilö 
Kari Kaiponen, puh 040 584 8524 

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

KAUPUNKIEN VETERAANIPALVELUT

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
Veteraanipalvelut
Itä-Vantaa 050 318 1671
Länsi-Vantaa 050 312 4538

Kauniainen
Anna Mattila 050 500 4129

KAUPUNKIEN VETERAANIPALVELUT

KANNATTAJAJÄSENYHDISTYKSET
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Suomen Sotaveteraaniliiton Liittopäivät järjestetään maa-
nantaina 21.9.2020 Helsingin Messukeskuksessa. Liitto-
päivien ohjelma on:

Ilmoittautuminen 14.9.2020 mennessä piirin toimistoon.

   
Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun sekä maanpuolus-
tusväen yhteinen kirkkopyhä järjestetään Nurmijärven 
Klaukkalan kirkossa sunnuntaina 6.9.2020. Kello 10.00 
on Messu, jossa saarnaa piispa Kaisamari Hintikka. Mes-
sun jälkeen juhlahetki kirkossa ja sen jälkeen lounasruo-
kailu ja kahvi.

Lähtö Mannerheimin aukiolta klo 9.00, paluu klo 14.00 
mennessä. Ilmoittautumiset 19.8.2020 mennessä toimin-
nanjohtajalle 0504414703.

       

Illanvietot
Illanvieton pitopaikka on Folkhälsanin juhlasali, Manner-
heimintie 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, Man-
nerheimintietä Tilkan ohi ajavilla busseilla. Bussipysäkki 
(Tilkka) on Folkhälsanin edessä. Vapaa sisäänpääsy, pul-
lakahvit ja arpajaiset.

Ma 7.9. klo 16.00. Etelä-Suomen Maanpuolustussoitto-
kunnan kevät konsertti.
Ma 5.10. klo 16.00.  
Ma 2.11. klo 16.00. Seppo Hovi ja ”Sota luo laulunsa” 
Ma 7.12. klo 16.00. Perinteinen jouluohjelma ruokailui-
neen.

Naisten kahvihetki      
Iltapäivän kahvihetki kaikille piirin naisjäsenille Kampin 
palvelukeskuksessa, Salomonkatu 21 B (Mude -neuvot-
telutila) klo 11.30–13.00. Kahvin lisäksi on tietoiskuja 
eri aiheista. Tapaamme aina kuukauden toisena torstaina. 
Syksyn tapaamispäivät ovat 10.9., 8.10. ja 12.11.2020. 
Tulevista aiheista saat tietoa tapaamisen yhteydessä tai 
Pia Angermalta puh. 050 370 9272.      

HELSINGIN SEUDUN SOTAVETERAANIPIIRI RY
Mannerheimintie 93 A, 00270 Helsinki. Puh. 050 441 4704 
Toimisto on avoinna maanantai–keskiviikko klo 9.00–14.00 

Piirin toimiston (piirisihteeri) puhelinaika ma–ke klo 9.00–12.00

YHDISTYSASIAA

KUNTOUTUS

VETERAANILIIKUNTA

VETERAANITAPAHTUMAT

VIRKISTYS

Kokouskutsu

Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry:n vuosiko-
kous pidetään 8.9.2020 klo 10.00 ravintola White 
Ladyn Olohuone kabinetissa, Mannerheimintie 93. 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Ko-
koukseen voivat osallistua kaikki piirin henkilöjä-
senet sekä piirin jäsenyhdistysten henkilöjäsenet. 
Kokoukseen osallistumisesta on ilmoitettava piirin 
toimistoon 4.9.2020 mennessä.

 

Jalkahoito/hieronta  
Piirin veteraanitunnuksen omaavat jäsenet saavat jalka-
hoidot Helsingin kaupungin, kotona asumista tukevista 
palveluista palvelutarpeen kartoituksen perusteella.
 
Piiri kustantaa puoliso- ja leskijäsenilleen toimintavuonna 
neljä (4) jalkahoitoa tai hierontaa. Hoitolähete tilataan toi-
miston puh. 050 441 4704 ma - ke klo 9 - 12 (puhelinaika). 
   

Piirin järjestämät liikuntatilaisuudet jatkuvat myös syk-
syllä 2020, heti koronarajoitusten tultua puretuksi. Asiasta 
voit tiedustella piirin toimistosta tai vastuuhenkilöiltä 

Oulunkylän kuntojumppa maanantaisin klo 11.00 - 12.00. 
Ilmoittautumiset suoraan Oulunkylän Kuntoutukseen Mä-
kitorpantie 19, puh. (09) 728 2475.  

Töölön Urheilutalon kuntojumppa Töölön Urheilutalolla 
(Topeliuksenkatu 41) 1.9.2020 alkaen. Jumpparyhmä ko-
koontuu aina tiistaisin klo 10.00 - 11.00. Yhteyshenkilö 
Pia Angerma puh. 050 370 9272.

Mäkelänrinteen allasvesijumppa torstaisin klo 10.30 - 
11.00 3.9.2020 alkaen. Yhteyshenkilö Markus Ollonqvist 
puh. (09) 389 3760.

HUOM! Lehden mennessä painoon, Valtioneuvoston 
voimassa olevat ohjeet toteavat, että riskiryhmiin kuulu-
vien suositellaan epidemian aikana välttämään lähikon-
takteja, eikä yleisiin kokoontumisiin tai julkisissa tilois-
sa järjestettävään toimintaan osallistumista voida siten 
myöskään suositella.   

HENGELLISET TAPAHTUMAT
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MUITA PALVELUITA

VETERAANITUNNUKSEN OMAAVIEN  
VETERAANIEN KOTONA ASUMISTA  

TUKEVAT PALVELUT

KUNTOUTUS

VANTAAN SOTAVETERAANIT RY

YHDISTYSASIAT

Kokouskutsu
Yhdistyksen sääntömääräinen keväältä siirtynyt kevät-
kokous pidetään Koskikeskuksen seurakuntasalissa, Ver-
nissakatu 4, Tikkurila, keskiviikkona 9.9.2020 klo 14.00. 
Kahvitarjoilu klo 13-14. Kokouksessa käsitellään yhdis-
tyksen sääntöjen 10. §:ssä määrätyt asiat kuten toiminta-
kertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä muut 
esityslistassa mainitut asiat.

Läntinen osasto
Kuukausikokoukset syyskaudella 2020 pidetään entiseen 
tapaan eli kuukauden toisena tiistaina. Siten kokousten 
ajat, niissä pidettävät esitelmät ja esitelmöitsijät ovat: 
8.9. Tasavallan panttivangit/Rauha Sihvonen, 13.10. Isäni 
Martti Simojoki/Jaakko Simojoki, 10.11. Helsingin Sa-
nomat mielipidevaikuttaja/Jussi Ahlroth. Kokouspaikka 
on Virtakirkko, Rajatorpantie 8. Kokoukset alkavat klo 
14.00. Kahvitarjoilu klo 13–14. Johtoryhmä kokoontuu 
klo 12.30.

Itäinen osasto
Kuukausikokoukset syyskaudella 2020 pidetään entiseen 
tapaan eli kuukauden toisena keskiviikkona. Ensimmäi-
nen kokous on 9.9. ja se on myös yhdistyksen keväältä 
siirtynyt kevätkokous. Seuraavat kokoukset ovat 14.10. ja 
11.11. Kokouspaikka on Koskikeskus, 1. krs, Vernissakatu 
4, Tikkurila. Kokoukset alkavat klo 14.00. Kahvitarjoilu 
klo 13–14. Johtoryhmä kokoontuu tarvittaessa klo 12.30.

Vantaan kaupungin kuntoutuspalvelut tunnuksen 
omaaville veteraaneille. 
Kaupungin lääkinnällisen kuntoutuksen toimisto hoitaa 
Valtiokonttorin rahoittaman tunnuksen omaavien veteraa-
nien laitos-, päivä- ja avokuntoutuksen. Niihin tarvitaan 
lääkärin lähete. R-tunnuksen omaavat veteraanit saavat 
neljä 50 euron arvoista jalkahoitoa vuodessa. Niihin ei 
tarvita lääkärin lähetettä, mutta jalkahoidosta on sovittava 
kaupungin veteraaniasioita hoitavien henkilöiden kans-
sa: Länsi-Vantaalla lähihoitaja Jouni Lamminmäki, puh. 
050 312 4538, Itä-Vantaalla joko edellä mainittu tai puh. 
050 318 1671.  Asian voi hoitaa myös käymällä Koivuky-
län terveysasemalla, Karsikkokuja 15, 01360 Vantaa.

Vantaan Sotaveteraanit ry:n kuntoutuspalvelut tun-
nuksettomille varsinaisille jäsenille sekä puoliso- ja les-
kijäsenille ovat seuraavat:

Hierontaa neljä (4) ilmaista 45 minuutin hierontakertaa 
vuodessa. Kotiin tilauskustannukset (24 e/kerta) sisältyvät 
korvattavaan osaan. Sovittava kuntoutusvastaavan kans-
sa, puh. alla.

Jalkahoitoa. Viisi (5) enintään 50 euron arvoista jalkojen 
perushoitoa vuodessa ilman ikärajaa. Sovittava kuntou-
tusvastaavan kanssa, puh. alla.

Kuntoutusvastaavana toimii Seppo Kuokkanen,  
puh. 040 525 0531.

 
 

1.11.2019 astui voimaan laki, jolla tunnuksen omaavi-
en veteraanien kotona asumista tukevat palvelut saa-
tettiin samalle tasolle kuin sotainvalideilla.
Nämä palvelut ovat Valtiokonttorin rahoittamia ja kau-
pungin järjestämiä Veteraanien em. palvelut perustuvat 
palvelutarpeen kartoitukseen
Kartoituksessa selvitetään tarpeet

Veteraani, mikäli palvelutarpeen kartoitusta ei osaltasi ole 
tehty, pyydä sitä välittömästi.
Ota yhteyttä Länsi-Vantaalla lähihoitaja Jouni Lammin-
mäkeen, puh. 050 312 4538, Itä-Vantaalla joko edellä mai-
nittuun tai puh. 050 318 1671.

Vantaan Sotaveteraanit ry:n muita palveluita tunnuksetto-
mille varsinaisille jäsenille sekä puoliso- ja leskijäsenille 
ovat:

Suursiivous (ns. kotiapuprojekti). Kaksi (2) á neljä h (4) 
suursiivousta vuodessa ilman omakustannusta ja tulora-
jaa. Sovittava taloudenhoitajan kanssa, puh. 0400 418 083 
tai tarjakaarina.nieminen@gmail.com.

Taksin käyttöoikeus. Taksia voi käyttää yhdistyksen ja 
muihin veteraanitilaisuuksiin. Tämän lisäksi taksia voi 
käyttää kaikkiin lähialueella järjestettäviin kiinnostaviin 
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Katso myös Helsingin seudun sotaveteraani-piirin tiedotukset tästä lehdestä! 
Niihin kaikkiin voit osallistua.

TAPAHTUMIAtilaisuuksiin. Näistä on kuitenkin aina sovittava etukäteen 
osaston puheenjohtajan kanssa. Toivomuksena on, että 
käytettäisiin ryhmien tai useamman henkilön yhteismat-
kustamista.

Vantaan seurakuntien vapaaehtoisten Nikkaristien 
ryhmä tarjoaa kertaluonteista maksutonta apua kodin 
pieniin askareisiin, kuten kattolampun tai palovaroittimen 
pariston vaihtoon tai taulun ripustukseen. Soita omaan 
seurakuntaasi ja kerro, missä tarvitset apua. Puhelinnu-
merot: Hakunila, 050 309 8775, Hämeenkylä (ma–pe klo 
9–14) 09 830 6450, Korso 050 322 6560, Rekola 050 329 
0361, Tikkurila (ma, to klo 11–13) 044 422 0456, Van-
taankoski 09 830 6426.

04.10.2020 klo 10 Maanpuolustusväen kirkkopyhä 
Hämeenkylän kirkossa, Auratie 3, Hämeenkylä.

24.10.2020 klo 15 Sinivalkoisen musiikin konsertti 
Viertolan koululla
VETRES-toimikunta järjestää perinteisen isänmaallista, 
sotilasaiheista ja sota-ajan musiikkia sisältävän konsertin 
lauantaina 24.10. klo 15 Viertolan koululla, Tikkurilas-
sa, Liljatie 2. Musiikkia esittää TixiBand eli Tikkurilan 
Soittokunta. Ohjelmassa on myös yhteislaulua. Väliajalla 
ilmainen kahvitarjoilu. Vapaa pääsy.

Sotaveteraani Antti Koskinen 
ja vaimonsa Aino Koskinen 
Kansallisen veteraanipäivän 
27.4.2020 seppeleenlaskussa.
Kuva Esa Järveläinen

Yhdistyksen puheenjohta-
ja Matti Passi laski Vantaan 
Sotaveteraanien kukkater-
vehdyksen Talvisodan päät-
tymisen 80-vuotismuistotilai-
suudessa 13.3.2020 Vantaan 
veteraanipuistossa.  
Kuva Tuula Mahlman
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ESPOON SOTAVETERAANIT RY
Ukonvaaja 4, 02130 ESPOO

Maanantai-torstai klo 9.00-14.00, puh. (09) 452 5721
espoon.sotaveteraanit@luukku.com

Tiedote Ruokakassi-palvelusta, 

-
nyt yhteistyössä muiden järjestötoimijoiden 

kanssa. 

Tarvitsetko vapaaehtoisten apua ruokaostos-
ten kotiinkuljetuksessa poikkeustilan aikana? 

Mikäli olet yli 70-vuotias etkä saa muualta 
apua ruokaostosten kotiinkuljetuksessa, eikä 
sinulle ole mahdollista käyttää kaupan net-
titilauspalveluita, voit pyytää apua Espoon 

kaupungin Seniorineuvonta Nestorista, puh. 
(09) 816 33 333 ma–pe klo 8.00–16.00

Nestori tekee palvelutarpeen arvioinnin ja oh-

Ruokakassi-palveluun.

KUTSU
Keväällä (16.3.) siirtynyt yhdistyksen  

kevätkokous järjestetään
maanantaina 7.9.2020 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.
Espoon Sotaveteraanit ry

Hallitus

Virkistysloma Lohja Spa Päiväkummussa

Toivossa, että poikkeustila päättyy. 
Olemme varanneet virkistyslomapäiviä
Päiväkummusta 22.-26.9.2020.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen 20.8.2020 mennessä, 
Karin Tuukkanen, puh 0400 444 197.
Sosiaalijaosto

Toimistonhoitaja on kesälomalla 6.7.–31.7.

Valistusjaoston  
maanantaiesitelmät klo 14.00.

Tapiolan palvelukeskus, 
Länsikulma, Länsituulentie 1 A, 3. kerros.  

Vapaa pääsy. 

7.9.   ESV ry:n kevätkokous (kts. erillinen 
ilmoitus)
14.9. Kirjailija Tarja Lappalainen: Stalinin tap-
pamat – Muurmannin suomalaisten pitkä ja 
musta yö
21.9. DI Ari Juva: Saimaan höyrylaivat
28.9. FT Lauri Hietaniemi: JP1 – Ilomantsista 
Ilomantsiin
5.10. Erikoislääkäri LT Markku Huvinen: Lop-
puvatko epidemiat?

PALSTARINNE

Pyrimme järjestämään virkistyspäiviä Pals-
tarinteellä heinä-elokuussa. Todennäköisesti 

päivät ovat ko. kuukauden viikon torstait. 
Ilmoitamme edellisen sunnuntain Länsiväyläs-
sä, jossa myös tiedot käytännön järjestelyistä, 

matkat, rajoitukset ym.
 

Tarkempia tietoja voi kysyä Karin Tuukkaselta, 
puh 0400 444 197. 

Sosiaalijaosto
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ESPOON SOTAVETERAANIT RY

Espoon kaupungin palvelut, tunnuksen omaaville sotaveteraaneille 2020 

Huomioithan, että näitä palveluja koskevia kysymyksiä ei hoideta yhdistyksen kautta!
Seniorineuvonta ja palveluohjaus, veteraanipalvelut, PL 2308, 02070 ESPOON KAUPUNKI
puh. (09) 8164 2380, ma–to klo 9.00–15.00

Palvelut: Maksuton poliklinikkakäynti Jorvin ja Espoon sairaalassa, avo- ja laitoskuntoutusta vuosittain, 6 ker-
taa 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 fysiotera-
pia viisi kertaa vuodessa.

Kotihoitopalvelut: Rintamaveteraanien kuntoutuksesta annettu laki muuttui 1.11.2019. Palveluiden saa-
minen edellyttää palvelutarpeen kartoitusta. Lisätietoja arkisin puh. (09) 816 33 333 klo 9.00 - 15.00 tai 
piirin sosiaalineuvoja Anni Grundström puh. 040 822 3998.

Muista merkitä veteraanipalveluun lähetettäviin alkuperäisiin kuitteihin nimesi, osoitteesi ja pankkiti-
lisi numero.  Määräpäivä hakemusten ja kuluvan vuoden kuittien (jalkahoito ja silmälasit) palauttamisessa on 
31.12.2020.

Sosiaalijaosto

Espoon Sotaveteraanit ry:n tukimuodot 2020  

Korvausanomukset Helena Luukkonen, Puolikuu 2 C 14, 02210 ESPOO, puh. 050 593 3751,  
arkisin klo 9.00–12.00.

Tukimuodot ja tukiin oikeutetut  

Fysikaalinen avokuntoutus: Lääkärin lähetteellä saadusta avokuntoutuksesta korvataan tunnuksen RS, RP ja 
MR omaaville sotaveteraaneille käytettävissä olevan määrärahan sallimissa rajoissa.  Itse maksetusta laskusta 
tulee selvitä Kelan taksojen mukainen korvaus. Jäännössummasta voi tehdä korvausanomuksen ja postittaa sen 
ylempänä annettuun osoitteeseen.
Ilman lääkärin lähetettä saadun avokuntoutuslaskun loppusummasta vähennetään oletettua Kela-korvausta 
10 %:ia.

Taksikulujen osittainen korvaus: Tunnuksen omaavat veteraanit voivat saada välttämättömien taksikulujen 
osittaista korvausta kuittia vastaan. Korvausta voi saada esimerkiksi KELA-korvattavien matkojen omavastuu-
osuudesta. 

Lääke- ja sairaalamaksukorvaukset: Tarkoitukseen on varattu määräraha, mikä marras-joulukuussa 2020  
jaetaan niiden RS, RP ja MR veteraanijäsenten kesken, joille Kansaneläkelaitos ilmoittaa kirjeellään vuoden 
2020 aikana lääkkeistä maksetun omavastuun täyttyneen. Sairaalamaksuja korvataan harkinnan mukaan brutto-
tulon ollessa enintään 1.500 €/kk.

Merkitkää pankkitilinne numero korvaushakemuksiinne!  

Puolisojäsenet (PJ): saavat 4 kpl/vuosi 50 €:n arvoisia maksusitoumuksia käytettäväksi jalkahoitoihin tai  
hierontoihin.
Puolisoleskijäsenet (PLJ): saavat 10 kpl/vuosi 50 €:n arvoisia maksusitoumuksia käytettäväksi oman harkin-
tansa mukaan siivouspalveluun, jalkahoitoihin tai hierontoihin.

Tilaukset: Kristiina Haukilahti puh. (09) 452 5721, ma–to klo 9.00–14.00.

Lue ja säilytä maksusitoumusten käyttöohjeet!
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Talvisodan muistopäivä Espoossa  
ja koronatilanne
Talvisodan päättymisestä tuli 13.3.2020 kuluneeksi 80 
vuotta. Iltajuhla Tapiolan kirkossa jouduttiin koronavi-
rusepidemian vuoksi peruuttamaan. Tilaisuuteen oli pa-
nostettu paljon, muun muassa ministeri Elisabeth Rehn 
oli lupautunut puhumaan tilaisuudessa. Sotaveteraanien 
ja muiden seniorien terveys edellä tehtiin peruutuspäätös. 
Samalla kaikki toiminta keskeytettiin 16.3.2020 alkaen 
koko kevätkaudeksi.

Päivän vietto aloitettiin lipunnostolla Espoon kult-
tuurikeskuksen aukiolla. Tilaisuuden johti muistopäivän 
pitkäaikainen vastuuhenkilö everstiluutnantti evp. Rai-
mo Riikonen. Suomalaisen klubin puhallinyhtye juhlisti 
tilaisuutta soitollaan ja rovasti Antti Rusama piti puheen 
muistuttaen sodan merkityksestä maamme itsenäisyyden 
säilymisessä.

Lipunnoston jälkeen laskettiin seppeleet sankarihaudal-
le. Espoon veteraanijärjestöt laskivat yhdessä seppeleen. 
Espoon kaupungin seppeleen laskivat kaupunginjohtaja 
Jukka Mäkelä ja turvallisuuspäällikkö Petri Häkkinen. 
Espoon seurakunnat ja Espoon reserviläiset laskivat omat 
seppeleensä.  

Illan hämärtyessä kello 18 sytytettiin 105 kynttilää san-
karimuistomerkin edustalle. Kynttilät muistuttavat Talvi-
sodan 105:stä kunnian päivästä. Kynttilärivistö oli juh-
lava kokonaisuus. Veteraanisukupolvi on kokenut sodan 
kauhun ja mielettömyyden. Talvisota vaati noin 25.000 

Espoon Sotaveteraanit ry:n ja Esbo-Grankulla Krigsveteraner rf:n seppeleen laskivat yhdistyksen puheenjohtaja Hannu Viita-
nen, seppelejaoston puheenjohtaja Olli Sorvettula ja Esbo-Grankulla Krigsveteraner rf:n puheenjohtaja Håkan Nyman.

Liput saapuvat

parhaassa iässä olleen suomalaisen hengen, haavoittunei-
ta oli yli 45.000 ja sotaleskiä ja -orpoja oli tuhansittain. 
Rauhantila ei ole maailmassa annettu tekijä. Veteraanityö 
on parasta rauhantyötä – uudet sukupolvet eivät ole sotaa 
nähneet eivätkä kokeneet sen kauhuja. Veteraaniperinteen 
ja sodan uhrien muiston siirtäminen tuleville sukupolville 
on olennainen osa historiaamme ja kansallista identiteet-
tiämme. 

Teksti Hannu Viitanen, kuvat Matti Kaltokari
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Kalevankatu 42,00180 Helsinki
Puh. 010 8326 486

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

AUS-Sähkö Oy
Kirvestie 29, 00760 Helsinki

Puh. 0400-502 498

Herttoniemen Seurakunta

KIRKKO HELSINGISSÄ

Vacuumservice Sv Oy
Kutomotie 18, 00380 Helsinki

Puh. 09 7745 530
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Ko� Kauniala
Palvelut joustavas:  ko: isi
• ko: sairaanhoito, ko: hoiva
• lääkäripalvelut, ko: sairaala
• terapiapalvelut, 

ko: kuntoutus 
(fysio-, toiminta- ja jalkaterapia)

• omaishoidon vapaan aikainen hoito kotona

Kaunialan sairaala
• yksilöllinen kuntoutus 

(fysio-, toiminta- ja jalkaterapia)
• omaishoidon vapaan aikainen hoito 

sairaalassa
• runsas virkitystoiminta

Puh. 050 562 8120

Sota-
veteraanien 

hoidon 
lippulaiva!

Kotosalla 
hyvä olla!

Espoon Sotaveteraanit 
ry:n järjestämä viihde-
konsertti Tähtipölyä 
Espoon kulttuurikes-
kuksessa. Solistit Jen-
nie Storbacka ja Lauri 
Mikkola sekä Kaartin 
soittokunta johtajana 
musiikkimajuri Pasi-
Heikki Mikkola.
Kuva Matti Kaltokari.
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Vänrikki Mielosen probleema
Koronaepidemian aiheuttamien rajoitusten joh-
dosta, minulla on ollut hyvää aikaa järjestellä va-
lokuva-arkistoja. Käteeni osui kuva, joka ei juuri-
kaan kerro minulle mitään. Kuvan yhteydestä ei 
löytynyt mitään tietoja.
Hyvät veteraanisisaret ja -veljet. Osaatteko Te 
kertoa kuvasta mitään; mihin tapahtumaan kuva 
liittyy. 

Vastaukset
Lähetä ratkaisusi tämän numeron tehtäviin piirin 
toimistoon 10.8.2020 mennessä, osoitteella Hel-
singin Seudun Sotaveteraanipiiri, Mannerheimin-
tie 93 A, 00270 Helsinki. Arvomme oikein vas-
tanneiden kesken lahjakortit. 

Voittajat
Onnetar suosi lehdessä 1/2020 olleiden pähki-
nöiden osalta; Sudokussa Tuulikki Orelmaa ja 
Mielosen osalta Paul Ruthia. Kuva oli 7.9.1969 
Sotaveteraaniliiton valtakunnallisesta marssista ja 
suurkokouksesta. Marssi suuntautui Kauppatoril-
ta Mannerheimintietä pitkin Messuhalliin, jossa 
järjestettiin kokous.  

PÄHKINÖIDEN
RATKAISUA
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 Rauno Loukkola, puh. 050 441 4703

Kuolleet ja osoitteenmuutokset 
ilmoitettava piirisihteerille
puh. 050 441 4704 tai 

 Mannerheimintie 93 A, 00270 Helsinki

 IBAN FI81 1238 3000 2272 37

HELSINGIN SEUDUN SOTAVETERAANI
Julkaisija Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry,

 Isto Valkeapää, puh. 044 722 5926

Studio Jussi Ronkainen

 Newprint Oy, Raisio

 nro 3 viikko 37 (aineisto 20.8. mennessä)
 nro 4 viikko 47 (aineisto 29.10. mennessä)

ISSN 1237-3583 painettu
ISSN 2341-6955 verkkojulkaisu

Surun kohdatessa ojennamme  
auttavan kätemme 

Hoidamme puolestanne kaikki siunaustilaisuuteen, 
hautaukseen ja muistotilaisuuteen liittyvät asiat 

hienotunteisesti ja kohtuullisin kustannuksin. 
S-Etukortilla saatte lisäksi tuotteista ja 

palveluistamme etuja. 

hok-elannonhautauspalvelu.fi

Lakipalveluja elämän varrelle: 
testamentit, perunkirjoitukset,  

ositukset, edunvalvontavaltakirjat,  
perinnönjaot, avioehtosopimukset jne.

hok-elannonlakipalvelu.fi

HOK-ELANNON HAUTAUSPALVELU HOK-ELANNON LAKIPALVELU 

VANTAA: 
Myyrmäki p. 010 76 66601  
Tikkurila p. 010 76 66568   

KERAVA: 
p. 010 76 66551  

HYVINKÄÄ: 
p. 010 76 66551

Puhelut: 0,0835 €/puhelu + 
0,1209 €/min

HELSINKI:  
Forum p. 010 76 66622  
Kallio p. 010 76 66515 
Itäkeskus p. 010 76 66598  
Malmi p. 010 76 66637  
Töölö p. 010 76 66539

ESPOO: 
Espoonlahti p. 010 76 66641  
Leppävaara p. 010 76 66611  
Tapiola p. 010 76 66572  

VANTAA
Myyrmäki p. 010 76 66600
Tikkurila p. 010 76 66560

KERAVA 
p. 010 76 66550

HYVINKÄÄ 
p. 010 76 66580

Puhelut: 0,0835 €/puhelu 
+0,1209 €/min

HELSINKI
Forum p. 010 76 66620
Itäkeskus p. 010 76 66590
Kallio p. 010 76 66500 
Malmi p. 010 76 66630 
Töölö p. 010 76 66530

ESPOO
Espoonlahti p. 010 76 66640
Leppävaara p. 010 76 66610
Tapiola p. 010 76 66570



Sotaveteraani Eino Luostarisen päiväkäsky.
Rajamme on nyt tässä. Mutta kun toimimme yhdessä rintamassa, 
niin tämäkin taistelu voitetaan vielä. 
Koti on nyt oikea paikka osallistua taisteluun.
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